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Lärande, engagemang och professionalism
Den budget för 2014 du håller i din hand är Borås Stads
viktigaste styrdokumentet för prioriterade mål och inriktningar. Ett verktyg för ekonomisk planering och samtidigt
ett underlag för ekonomisk uppföljning.
Det är för fjärde året i rad som Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Vägvalet tillsammans
arbetat fram en budget för Borås Stad. Det är en budget
där vi agerar med försiktighet i en tid där den ekonomiska
utvecklingen är svårbedömd. Trots detta är det en budget
som ser till att Borås kan fortsätta växa och där vi tryggar
den kommunala välfärden. Där tvekar vi inte vad gäller
prioriteringar.
Men det krävs också framsynthet och mod att våga.
Genom investeringar som bidrar till att gör Borås såväl
effektivt som lockande styr vi med fast kurs i en ständigt
förändrad tillvaro.
Borås har genomgått en stor förändring och kommit stärkt
ur den som en ung, modern och global kunskapsstad. Det
är avgörande för framtiden.
Bland det viktigaste såväl för individen som för samhället i stort, är att vara rustade för att möta en föränderlig
arbetsmarknad. Det är vår övertygelse att utbildning är
den nödvändiga förutsättningen både i det långa och korta
perspektivet.
Arbetet med att förbättra resultaten i skolan fortsätter.
Trots flera steg framåt återstår mycket att göra.
Men i bildningsstaden Borås har bildning ett vidare
innehåll och spelar en avgörande roll för ett självständigt
tänkande, personlig utveckling och bevarande av ett
demokratiskt samhälle.
Framtiden skapar vi tillsammans i en stad och en värld
där alla ges möjlighet att delta och höra till. Där vi riktar
udden mot utanförskap, segregation och diskriminering,
och skapar plats för solidaritet, jämlikhet, jämställdhet
och rättvisa.
Vi måste nyttja våra befintliga resurser så effektivt som
möjligt. Det är genom att hålla en hög kvalitet i verksamheten vi skapar och gör oss förtjänt av medborgarnas
förtroende. Det kräver många gånger nya lösningar där
den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten är
den triangel som skapar förutsättningarna för ett ännu
bättre Borås. Där innovation, kunskapen och nyfikenhet
ständigt bejakas.

I Borås sorterade vi vårt hushållsavfall långt innan de
flesta andra tänkte i de banorna. Den kunskapen för vi
idag vidare ut i världen. Med färska miljömål i bakfickan
vill vi än en gång gå i spetsen för att medverka till ett
hållbart Sverige i en hållbar värld.
Infrastruktur är avgörande för utveckling och framgång.
Flera projekt har redan startat eller gör det under 2014.
En ny järnväg mellan Göteborg och Stockholm, via bl a
Borås, är den enskilt viktigaste framtidsfrågan inte bara
för Borås utan sannolikt en av de viktigaste frågorna för
Sveriges utveckling. Vi kommer oförtrutet arbeta vidare
för Götalandsbanans förverkligande.
Arbetet med att vara en bra arbetsgivare som blir bättre
fortsätter. Under 2014 är målet att i samtliga verksamheter
införa heltidstjänst för alla men med möjlighet till önskad
tjänstledighet på del av tjänst. Samtidigt skall antal timanställda minska och delade turer inte förekomma.
Lärande, engagemang och professionalism i alla led har
gett oss ett Borås som låtit tala om sig och som vi är
stolta över. Det kan vi fortsätta vara genom att ta vara på
möjligheter, riva murar mellan människor och stärker den
gemensamma välfärden.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Tio år i sammandrag

mnkr
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-3 460

-3 719

-4 029

-4 306

-4 378

-4 588

-4 764

-4 597

-4 839

-5 002

-172

-168

-179

-171

-185

-160

-158

-162

-182

-193

-3 632

-3 887

-4 209

-4 477

-4 563

-4 748

-4 922

-4 760

-5 021

-5 195

3 759

3 989

4 230

4 451

4 554

4 768

4 923

4 917

5 081

5 214

RESULTATRÄKNING
Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto
RESULTAT EFTER FINANSNETTO
Extraordinära intäkter/kostnader

13

20

32

57

19

13

27

44

35

33

140

122

53

31

10

33

28

201

95

52

17

60

130

53

23

48

76

29

0

0

ÅRETS RESULTAT

157

182

183

84

33

81

104

230

95

52

NETTOINVESTERINGAR

-151

-255

-251

-343

-361

-326

-362

-413

-370

-370

Anläggningstillgångar

3 181

3 267

3 491

3 335

3 416

3 501

3 209

3 433

3 621

3 798

Omsättningstillgångar

644

799

1 000

1 474

1 833

1 860

2 152

2 249

2 176

2 099

SUMMA

3 825

4 066

4 491

4 809

5 249

5 361

5 361

5 682

5 797

5 897

Eget kapital

2 853

3 035

3 207

3 292

3 325

3 406

3 510

3 825

3 920

3 971

243

290

529

651

810

930

1 007

939

1 007

1 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BALANSRÄKNING

Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

728

741

755

866

1 114

1 025

844

918

870

919

3 825

4 066

4 491

4 809

5 249

5 361

5 361

5 682

5 797

5 897

4 633

4 892

5 123

5 429

5 501

5 747

5 823

5 795

5 964

6 161

2,8

5,6

4,7

6,0

1,3

4,5

1,3

-0,5

2,9

3,3

3 824

4 066

4 491

4 809

5 249

5 361

5 361

5 682

5 797

5 897

8,1

6,3

10,5

7,1

9,2

2,1

0,0

6,0

2,0

1,7

-85

58

245

608

719

835

1 308

1 331

1 238

1 092

87,8

107,1

131,8

169,4

164,0

181,4

254,4

243,5

243,0

234,0

74,6

74,6

71,4

68,5

63,3

63,5

65,5

67,3

67,6

67,3

Räntabilitet RT %

4,4

3,7

2,8

3,0

1,8

2,3

3,1

5,6

1,4

1,0

Resultatmarginal %

3,6

3,0

2,4

2,7

1,7

2,1

2,9

5,5

1,7

1,3

Skatteintäktsutveckling %

5,4

6,1

6,1

5,2

2,3

4,7

3,2

-0,1

3,3

2,6

Nettokostnadsutveckling %

4,9

7,0

8,3

6,4

1,9

4,1

3,6

-3,3

5,5

3,5

96,6

97,5

99,5

100,6

100,2

99,6

100,0

96,8

98,1

99,0

1,21

1,20

1,14

1,13

1,05

1,07

1,09

1,02

1,02

1,02

99 325

100 221

100 985

101 487

102 458

103 294

104 106

104 867

105 770

106 700

21,49

21,49

21,49

21,49

21,49

21,49

21,49

21,06

21,06

21,06

SUMMA
FINANSIELLA NYCKELTAL
Storleksutveckling
Bruttokostnader
- förändring %
Balansomslutning
- förändring %
BETALNINGSFÖRMÅGA
Rörelsekapital
Kassalikviditet %
SOLIDITET
Soliditet %
RESULTAT

Nettokostnader i % av skatteintäkterna
EFFEKTIVITET
Kapitalets omsättningshastighet
ÖVRIGT
Folkmängd 31/12 resp år
Skattesats %
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Borås ska bli hållbar stad – socialt,
ekologiskt och ekonomiskt

»

	Borås är på väg! Se på Textile Fashion Center. Se på lägenheterna
som byggs. Barnen har fått sin lekplats i Stadsparken. Företagen
vill flytta in på Viared. Det är mot den bakgrunden vi presenterar
budgetförslaget för 2014.

De rödgröna partiernas budgetförslag är en fortsättning
på det arbete vi har gjort sedan valet 2010, med att på ett
ansvarsfullt sätt prioritera resurser till de mest angelägna
områdena. Det verkligt svåra är avvägningen mellan den
dagliga verksamheten och de nödvändiga långsiktiga
satsningarna.

Visionen Borås 2025
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Vägvalet vill tillsammans skapa en socialt, ekonomiskt
och ekologiskt hållbar stad. Det är grunden för allt i vårt
budgetförslag.
I vår stad diskrimineras ingen på grund av kön, ålder,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsuttryck, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vi gläder oss åt att människor är olika, vi skapar
mötesplatser och motverkar social, etnisk och ekonomisk
segregering.
Borås ska vara Sveriges ledande miljökommun, och ta
ansvar som förebild för den omställning som miljö och
klimat kräver.
Borås garanterar allas rätt till kunskap och utbildning,
men också rätten till trygghet, stöd och medinflytande
under utbildningen.
Medborgarnas möjlighet till arbete är avgörande för deras
egen och hela samhällets utveckling. Kommunen och
näringslivet är beroende såväl av varandra som av dem som
utför arbetet. Borås Stad kommer även i fortsättningen
att ta ansvar, i synnerhet för de människor som har allra
svårast att finna jobb.
Staden och landsbygden behöver varandra på många sätt,
för försörjning och för att ge allsidig tillgång till ett rikt
kulturliv och en rik fritid.

En långsiktigt god kommunal ekonomi är en förutsättning
för att åstadkomma allt vi vill. Av det följer att allt inte går
att åstadkomma samtidigt. För att hjälpa oss prioritera vill
vi i allt högre grad involvera alla boråsare – även de många
som inte är aktiva i partipolitiken.

Lust att lära – möjlighet att lyckas
Förskola
De allra flesta föräldrarna i Borås är nöjda med sina barns
förskolor, men det finns ändå utrymme för förbättring. Vi
skjuter därför till 20 miljoner kronor som kan användas
till att minska antalet barn per vuxen, ge utrymme för
planeringstid samt säkra att barn med särskilda behov får
sina behov tillgodosedda.
Vi bygger också bort lokalbristen i förskolan. Ett exempel
är förskolan Kärnhuset på Hestra, som invigs i februari
2014. Flera byggen är nära förestående. Mer om detta
redovisas i investeringsplanen.

Grundskola
Borås är staden där alla elever får lust att lära och möjlighet att lyckas. Lika viktigt som lärandet är skolans uppgift
att erbjuda trygghet och medinflytande. Ett konsekvent
och långsiktigt arbete pågår ständigt för att höja resultaten
i skolan, och därmed ytterligare befästa begreppet ”Bildningsstaden Borås”.
Ett tecken på att detta långsiktiga arbete ger resultat är att
Borås 2013 fick pris av Sveriges Kommuner och Landsting, som en av åtta kommuner som under fem år kontinuerligt har förbättrat grundskoleelevernas resultat.
Visionen Borås 2025 tydliggör att barn och ungdomar är
allas ansvar. När fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt
och lärande skapas bra förutsättningar för dem att utvecklas
till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
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Under 2013 till 2014 görs en särskilt satsning inom grundskolan med fokus på tre områden.
• Alla ska nå behörighet till gymnasiet
• Rektors roll ska bli tydligare
• Lärarnas arbetssituation ska förbättras

Lokalt kunskapslyft

Alla elever i årskurserna 5 till 9 i kommunens skolor ska
ha tillgång till dator (”en till en”) – det är vår inriktning.
Stadsdelsnämnden Norr får i uppdrag att inför läsåret
2014/15 föreslå hur detta ska utformas. Likvärdighet ska
garanteras i kommunens alla skolor.

För denna grupp gör vi ett lokalt kunskapslyft. Det handlar om utbildningsplatser som kombineras med halvtidsarbete för personer i åldern 18 till 24 år.

Stadsdelsnämnderna ska se till att skolorna ger möjlighet
till sommar- och lovskola där detta behövs. Rutiner för
hjälp med läxläsning ska finnas.
Barn, elever och föräldrar ska ha reell möjlighet att
påverka planering, innehåll och utformning av verksamheten. Varje stadsdelsnämnd ska se till att respektive skola
finner former för detta.
Fritidsverksamhetens personal ska få möjlighet till planeringstid.
Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat uppdrag att se
över hur grundskolans anpassningskostnader till förändrat
elevunderlag ska hanteras framöver.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Gymnasieskolan har arbetat mycket framgångsrikt med
att behålla eleverna i den kommunala skolan och vara ett
attraktivt val för elever i de kommuner vi samverkar med.
Även när det gäller yrkesutbildning för vuxna bedrivs ett
professionellt arbete i Boråsregionen. Detta har lett till
att tilldelningen av platser har fördubblats och ligger över
riksgenomsnittet.
En åtgärd som utreds är att alla som avslutar sina studier
med godkända betyg på omvårdnadsprogrammet får en
fast anställning i kommunen.
Utbildningsnämnden ska anordna lov- och sommarskola
inom tilldelad ram.
Under 2014 ska Utbildningsnämnden arbeta särskilt med
integrering av elever som tidigare varit inskrivna på gymnasiesärskolan.
Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden ska samverka om vägar till utbildning och arbete för denna grupp.
Utbildningsnämnden ska tillsammans med skolorna ta
fram studieupplägg så att det blir lättare för eleverna på de
yrkesförberedande programmen att läsa in högskolebehörighet.
6

Trots många satsningar på skolan finns en grupp som inte
börjar eller slutför någon gymnasieutbildning. Vi vet att
det innebär ökad risk att hamna utanför arbetsmarknaden
och försvårar egen försörjning.

Detta lokala kunskapslyft används även i satsningen på
stadsdelen Hässleholmen för alla i åldern 18‑65 år. För
arbetet på Hässleholmen har Arbetslivsnämnden, Stadsdelsnämnden Öster och Utbildningsnämnden ansvaret.

Äldre och människor
med funktionsnedsättning
Både fysiska och psykiska hinder ska undanröjas och
tillgänglighet prioriteras, inte minst för personer med
funktionsnedsättning. Allas rätt till deltagande i alla delar
av samhällslivet ska vara en självklarhet.
Det är av stor vikt att se hela människan och utgå från var
och ens behov. Behovsprövningen ska leda till att insatser
verkligen går till de medborgare som enligt lagstiftningen
har rätt till stöd och hjälp.
Ingen ska behöva vara ofrivilligt ensam. Vår målsättning
är att mötesplatser för äldre, där man kan äta, umgås och
delta i aktiviteter, ska finnas på flera håll i vår stad.
En centralt belägen träffpunkt för föreningar, tillika
anhörigcentral för äldre och för personer med funktionsnedsättning, beräknas öppna under 2014.
Samarbete med frivilliga krafter kan ytterligare bidra till
att bryta isolering och ge meningsfulla dagar, genom till
exempel besöksverksamhet. Anhöriga drar ofta ett tungt
lass, och behöver stöd och hjälp för att orka.
Mat ska tillagas från grunden av bra råvaror och nära den
som ska äta. Omställningen till matlagning direkt på varje
avdelning på stadens äldreboenden har börjat, och kommer att fortsätta i den takt som är möjlig.
Stadsdelsnämnden Öster har i uppdrag att se till att boendeformer, som vård- och omsorgsboende, korttids- och
avlastningsplatser, finns i den omfattning som behövs. För
närvarande finns för många platser i vård- och omsorgsboende. Målet för trygghetsboenden däremot är att öka
antalet lägenheter till 200.
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Miljö och klimat
”Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun
och ett gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål.” (ur inledningen till Borås Stads miljömål
2013-2016 antagna av Kommunfullmäktige i december
2012)
Alla förvaltningar och bolag ska delta i omställningen till
ett hållbart Borås, genom de etappmål som framgår av
Borås Stads miljömål. Ett viktigt uppdrag för bolag och
förvaltningar är att införa ett miljöledningssystem. Ett
sådant system är grunden för att ordnat genomföra övriga
etappmål.
Under mandatperioden prioriteras arbetet med att utveckla
cykelstaden Borås, energi- och resurseffektivisera, minska
fossilbränsledriven trafik, buller och luftföroreningar,
minska mängden avfall och att fasa ut fossila bränslen. Vi
ska också arbeta med att minska förekomsten av hälso- och
miljöfarliga ämnen i Borås.
I Borås har vi länge varit bra på att ta hand om vårt avfall.
Vi förädlar den kunskapen, använder den lokalt och sprider även kompetensen internationellt. Vi hittar kreativa
lösningar tillsammans med näringslivet, högskolan och
civilsamhället för att minska mängden avfall och återföra
resurser till samhället.
Miljönämndens miljöstrategiska arbete fortsätter 2014.
Förvaltningen har en avgörande roll i förverkligandet av
Borås Stads miljömål, som en intern samordnare för övriga
förvaltningar och bolag. Det handlar även om utåtriktade
aktiviteter för boråsarna kring miljö, klimat och livsstilsfrågor.
En energi- och klimatplan planeras ligga klar för beslut i
Kommunfullmäktige före sommaren 2014.

Grön el och grön it
Borås Stad använder elektricitet som är godkänd enligt
kriterierna för Bra Miljöval.
En enkel och relativt billig insats för att minska de klimatpåverkande utsläppen, spara energi och skattemedel är att
investera i grön it.

Trafik
En av de stora utmaningarna är att snarast möjligt fasa ut
fossilbaserade bränslen vid resor. Biltrafiken måste minska.
Detta kan bland annat åstadkommas genom bättre förutsättningar för andra transportmedel, så att dessa upplevs
mer lockande.

Under 2014 fortsätter den trafikstrategiska utredningen.
Där ingår bland annat att utreda frågor som framtidens
kollektivtrafik, yttre ringled, förbifarter, parkering, spårburen trafik, bus rapid transit (koncept för snabbusslinjer),
bussgator och busstorgets framtida placering.
Sammankoppling av cykelvägnätet genom centrala Borås,
i såväl nord-sydlig som öst-västlig riktning, har högsta
prioritet inom det förstärkta anslaget för cykelvägar.
Möjliga alternativ för sammankopplingar ska presenteras
under 2014.
Utmärkning av cykelbanor i trafikmiljön samt vägvisning
för cyklister är också prioriterat.

Miljöanpassad, hållbar
och rättvis upphandling
Borås Stad ska ha miljöanpassad och hållbar upphandling
där lägsta nivå är Miljöstyrningsrådets baskriterier, där
sådana finns. Upphandlingsenheten ska även använda
TCO:s uppförandekod samt ställa sociala krav vid upphandling.
Upphandlingsverksamheten måste vara en prövning som
garanterar att kommunens övergripande mål och fullmäktiges beslut följs vid alla upphandlingar.
Borås Stad är en Fair Trade City. Vi är stolta över det
och det tänker vi fortsätta vara. Därför ska krav på social
rättvisa ställas vid upphandling. TCO:s upphandlingskod
är vägledande, men Borås ska också våga ställa ytterligare
krav.
Den så kallade Vita jobb-gruppen fortsätter sitt arbete,
med uppgift att ta fram förslag till praktiska åtgärder
och rutiner för att säkerställa att kommunen inte anlitar
leverantörer som är inblandade i ekonomiska oegentligheter. Rutinerna ska inarbetas dessa i kommunens upphandlingsregler.
Tekniska nämnden ska starta en samdistributionscentral,
under förutsättning att den planerade förstudien ger vid
handen att en sådan central kan effektivisera inköpsverksamheten.

Götalandsbanan
Vi kommer att fortsätta vara aktiva för att förverkliga
Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt – Götalandsbanan.
En effektiv höghastighetsjärnväg är nödvändig för miljövänligt resande inom och genom landets mest folkrika
delar.
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Under 2013 lades Götalandsbanan in i Trafikverkets
förslag till nationell plan, vilket är ett steg i rätt riktning.
Borås Stad kommer på alla nivåer att agera för tidigareläggning av projektet.

medborgarengagemang vilket innebär att rådrummet kan
bli en plats för stadsutvecklingsfrågor och medborgarinflytande.
Detta rådrum placeras i Orangeriet, som ska börja byggas
i Stadsparken under 2014.

Hållbara stadsdelar
Den blivande stadsdelen mellan Norrbyleden och Magasinsgatan, ofta kallad Nedre Norrby, ska certifieras som
hållbar stadsdel i dialog med medborgarna. Även nuvarande stadsdelen Norrby ska inkluderas i detta arbete, .
Borås Stad har antagit visionen att bli en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun till 2025. Visionen
är en målbild för alla kommunens verksamheter och en
ledstjärna för det civila samhället och näringslivet i Borås.

Trygghet och välbefinnande hör ihop. Inbjudande, rena
och snygga stadsmiljöer är viktiga för att skapa tryggare
utomhusmiljöer, på samma sätt som upplysta och exponerade ytor har den effekten. En ren och snygg stad genom
en utökad ambition med städning, ogräsbekämpning och
slyröjning är en del i förverkligandet.

Borås Stad vill hitta nya samarbetsformer med bland
andra SP, Högskolan i Borås, Mistra Urban Futures och
Borås Energi och Miljö kring forskning och praktik hållbar stadsutveckling.

Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i
centrala Borås. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda
formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas
mot varandra för att finna det ekonomiskt och miljömässigt resurssnålaste systemet.

Medborgardelaktighet

Integration

Alla boråsare som vill ska kunna vara med och påverka
utvecklingen i sin stad. Partipolitiskt engagemang ska inte
vara en förutsättning för inflytande. Vi vill erbjuda många
sätt att utöva detta inflytande.

I vårt Borås är det självklart med nolltolerans mot alla
former av främlingsfientlighet och rasism. Vi bejakar
mångfald och kommer att arbeta för att den synliggörs
genom möten i till exempel förskolan, skolan, kulturlivet,
föreningslivet, på arbetsplatser. Borås har sedan lång tid
varit en invandrarstad och mycket av stadens stabilitet och
framgång kan förklaras med detta faktum. Borås Stad ska
vara föregångare vid rekrytering för att skapa arbetsplatser
med mångfald.

En tvärpolitisk arbetsgrupp har under 2013 blivit klar
med en handbok för medborgardialoger. Under 2014
kommer medborgardialoger att genomföras. Ansvaret för
att planera och samordna dialogerna vilar på en särskild
beredning under Kommunfullmäktige.
Den medborgare som på eget initiativ vill försöka driva
opinion i en fråga kan göra detta genom e-petitioner via
Borås Stads webbplats. Denna möjlighet öppnades hösten
2013.

Egen försörjning och kunskaper i svenska språket är två
viktiga delar för lyckad integration. Avgörande för att
lyckas är också mångfald och variation när det gäller
hustyper och upplåtelseformer i såväl befintliga som nya
bostadsområden.

Dessa nya verktyg läggs till de redan tillgängliga möjlighet
erna till delaktighet: öppna politiska möten, allmänhetens
frågestund och webbtv-sända möten, bland annat kommunstyrelse- och fullmäktigemötena.

Att blanda upplåtelseformer liksom bostäders storlek ger
en god social struktur och främjar bostadsområdet som
mänsklig mötesplats. Det är viktigt att Borås Stad är drivande i den processen.

Orangeriet i Stadsparken ska bli ett nav för medborgarkontakt, där rådrummet blir en central del.

Projekt drivs på Norrby och Hässleholmen med syfte att
göra stadsdelarna mer attraktiva, öka integrationen och
stärka den sociala gemenskapen. Under 2014 tar förnyelsen av Hässle Torg fart.

Rådrum
Rådrummet är ett gemensamt forum för frågor om hållbar
livsstil, stadsutveckling, klimat-, miljö- och energifrågor
mellan Borås Stads verksamheter och boråsarna. Konceptet ger också förutsättningar för en mötesplats med ökat
8
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Bostadslöshet

Jämställdhet

Det är aldrig acceptabelt att människor tvingas sova
utomhus, i portgångar, på toaletter eller i tält. Ingen ska
behöva vara bostadslös i Borås. Lika självklart ska vara att
vräkning aldrig får drabba barn.

Under 2014 sker en stor jämställdhetsreform. Heltidstjänster införs för i princip alla, med möjlighet till tjänstledighet för den som vill jobba deltid. Målet är att delade turer
inte ska förekomma.

Handlingsplanen och programmet för att motverka hemlöshet är antagna. I november 2013 öppnar ett härbärge,
en nödlösning för dem som akut saknar bostad, med ett
20-tal sängplatser. Borås Stad kommer att söka samarbete
med frivilligorganisationer om insatser för hemlösa.

Jämställdhetsarbetet rör alla medarbetare i organisationen och alla medborgare ute i samhället. Internt handlar
det bland annat om heltidstjänster, löner, arbetskläder,
likabehandling och rekrytering. Externt innefattas trygga
offentliga rum, lika möjligheter i skolan, hälsa och ohälsa,
miljö och kollektivtrafik.

Social utsatthet
Socialt arbete ska bedrivas nära människorna i kommunens olika delar. Välfärdssamhället och den solidariska
finansieringen av detsamma har bred folklig uppslutning.
Samverkan mellan bland annat skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis kring socialt utsatta ungdomar har
sedan omorganisationen utvecklats på ett positivt sätt. Det
gäller också samarbetet med föreningslivet och frivilligorganisationernas sociala arbete, som är en viktig resurs i ett
förebyggande arbete.
Vi måste gemensamt ändra attityder till alkohol, tobak
och droger. Vi vill verka för många och bra drog- och
alkoholfria mötesplatser för ungdomar.
Som förälder behöver man ibland stöd och hjälp. Den
nationella strategin är att alla föräldrar erbjuds samma
möjligheter till stöd och hjälp. Föräldrarna är sannolikt
den viktigaste resursen i ungdomarnas liv. Borås har ett
program för att skapa ett sammanhållet och lätt tillgängligt föräldrastöd. Målet är att alla föräldrar genom ett
varierat utbud erbjuds ett generellt stöd, oavsett barnens
ålder. Vid mer akuta behov ska olika stödåtgärder snabbt
kunna erbjudas. Här får inte byråkrati vara ett hinder,
utan stödåtgärder ska snabbt och enkelt kunna sättas in.
Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem.
Stödet till kvinnojouren ökade till 12 kronor per invånare
2013. Denna nivå ligger fast framöver. Stadsdelsnämnden
Väster samordnar kommunens kvinnofridsarbete.

Sociala investeringar
Under 2013 har en social investeringsfond införts. Under
2014 räknar vi med att de första projekten kommer att få
stöd ur fonden.

Jämställdhetsaspekten är numera inarbetad i Borås Stads
välfärdsbokslut. Vid beredning av projekt för sociala investeringar kommer modeller för att särskilja resursfördelning
efter kön att prövas.

Arbetsmarknad
Människors möjlighet till arbete är viktig, inte bara för
den egna försörjningen utan också för en meningsfull
tillvaro, för integration och delaktighet i samhället.
Arbetsmarknadspolitik har traditionellt varit en statlig
angelägenhet, men då dessa insatser under de senaste åren
varit otillräckliga får vi som kommun ta ett allt större ansvar. Borås Stad har framgångsrikt tagit sig an det arbetet,
vilket bland annat visar sig i att försörjningsstödet sjunker
tack vare modellen att växla bidrag mot lön.

Feriejobb
Alla ungdomar som gått ut grundskolan och gymnasiets
årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Ungdomar får en
möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett mycket värdefullt första steg in i vuxenlivet.

Fritid
Borås fortsätter att vara en stad där föreningslivet har goda
möjligheter att verka och växa.
Förutsättningarna för både organiserad idrott och spontanidrott förbättras genom fler konstgräsplaner, när
idrottsplatser och den nya skejtparken. Under 2014 vill
vi åstadkomma ett Gymnastikens hus och dessutom en
parkouranläggning.
Det blir idrottsfest när SM-veckan genomförs i Borås
2014.
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Kultur
En av de riktigt stora händelserna på kulturens område
under 2014 är Textilmuseets flytt till Simonsland och
Textile Fashion Center. En mängd textila verksamheter
kommer därmed att finnas under samma tak i en textilhistoriskt intressant miljö.
Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd till Textilmuseet återupptas i och med satsningen på nya lokaler. Detta
innebär en nystart av stora mått och kräver en kraftsamling av kulturförvaltningen, som ska åstadkomma en
invigning som låter tala om sig både i Borås och i landet.
Samtidigt fortsätter vi att värna och utveckla våra skoloch folkbibliotek.
I Borås får barn och unga sin andel av kulturens pengar.
Satsningen på kulturskola i våra ytterområden har visat sig
öka antalet barn och unga i verksamheten och satsningen
fortsätter.
Nästa år planeras för skulpturbiennal samt en unik
gatukonst-festival.
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Markbank
– ökat kommunalt markägande
Borås Stad är ägare av en betydande och värdefull markresurs. Syftet med detta är att trygga stadens tillväxt genom
mark för utbyggnad av bostäder och arbetsplatser samt att
erbjuda boråsarna välskötta rekreationsområden.
Stadskansliet får i uppdrag att utarbeta ett markstrategiskt
program som redovisar motiv och urvalskriterier för framtida markförvärv och försäljning.
Inom betydande delar av kommunens skogar bedrivs
skogsbruk i avvaktan på annan framtida användning. De
förvaltas miljöanpassat och med hög avkastning. Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, sköts enligt Grön skogsbruksplan och är miljöcertifierat. Vårt skogsbruk är tätortsnära,
vilket innebär särskild hänsyn till skogen som resurs för
fritid och rekreation.
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Visionen Borås 2025

»

	Budgeten 2014 utgår från visionen Borås 2025.
För att säkerställa att budgeten följer visionen har en rad indikatorer tagits fram. De ska ge besked om målen nås och om Borås Stad
är på rätt väg. Varje indikator är kopplad till ett mätbart mål och
fokus ligger på hur målen uppfylls. I budgeten finns också särskilda uppdrag till olika nämnder.
Måluppfyllelsen ska varje år redovisas i årsredovisningen.

Styrmodell i Borås Stad
Bakgrund

Flera perspektiv på kvalitet

Enligt Kommunallagen ska det ”anges mål och riktlinjer
för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning”. Motsvarande bestämmelse finns om
finansiella mål. Borås Stad har sedan tidigare distinkta
finansiella mål. Ett inledande avsnitt i budgeten anger mål
som har stor betydelse för verksamhetsutbudet. Sättet att
presentera mål och uppdrag för verksamheterna grundar
sig på det synsätt som gäller sedan tidigare. Inriktningen
att all verksamhet ska ske på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt får ytterligare en markering
i uppdraget till nämnderna.

Brukares och medborgares uppfattning av kvaliteten har
stor betydelse. Därför gör Borås Stad brukarundersökningar regelbundet inom verksamheterna fritid, kultur,
förskola, grund- och gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt funktionshinderverksamhet
och skötsel av gator och vägar. Avsikten är att följa upp
hur väl kommunen tillgodoser brukarnas behov genom att
ta reda på deras upplevelse av verksamhetens service och
kvalitet.
Medborgarnas uppfattning om service och kvalitet inom
ett antal områden i kommunen följs upp genom SCB:s
medborgarundersökning.

Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovisning. Målen i årsbudgeten ska kompletteras med en beskrivning av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Här ska
kortfattat och enkelt framgå om målet uppnåtts eller inte.
Här kommer det att i vissa fall finnas både kommuntotalt
och nämndspecifikt. Fokus sätts på mål och måluppfyllelse ur ett kommuntotalt perspektiv. Det handlar om inriktningen för kommunen totalt, inte som tidigare enbart
för de enskilda nämnderna. Detta blir särskilt påtagligt för
stadsdelsnämnderna.
Årsredovisningen är ett viktigt dokument för analys av
måluppfyllelsen. Det är dock av stor betydelse att måluppfyllelse diskuteras löpande under verksamhetsåret och inte
enbart blir en punkt i en årsredovisning. Därför gäller i
princip att utfallet för kvalitetsmålen ska ingå i såväl löp
ande månadsuppföljningar som i tertialuppföljningarna.
Så snart uppgifter om en indikator (t ex betygsstatistik i
grundskolan) finns tillgängliga ska de analyseras i de ordinarie uppföljningsrapporterna. Nämnderna ges i uppdrag
att delge berörda ansvarsenheter vilka Kommunfullmäktiges och nämndens målsatta indikatorer är.

LUPP-undersökningen, (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken) ger kommunen kunskap om hur unga medborg
are i kommunen har det.
En annan utgångspunkt är att följa upp verksamheternas
resultat och processer ur ett objektivt perspektiv. För flertalet områden finns nationellt jämförbar statistik.
Borås Stad deltar regelbundet i flera nationella undersökningar som redovisar kommunens resultat inom flera
områden, som Kommunens kvalitet i korthet och Öppna
jämförelser. Syftet med dessa undersökningar är att kunna
jämföra den egna servicen och effektiviteten med andra
kommuner. Jämförelsen ger kommunen möjlighet att hitta
förbättringsområden och lära av hur andra gör.
Samtliga undersökningar syftar även till att kunna följa
kommunens egen utveckling över tid.
Resultaten ska användas av nämnderna för att identifiera
förbättringsområden och därefter vidta åtgärder som leder
till en bra verksamhet för brukare och medborgare.
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Flera av resultaten från brukar- och andra undersökningar
redovisas i jämförelsetjänsten som finns på Borås Stads
webbplats. Jämförelsetjänsten ger brukare och medborgare
möjlighet att jämföra av enheternas kvalitet inom förskola,
grund- och gymnasieskola samt vård- och omsorgsboende.
Under 2014 följs resultaten av Kommunens kvalitet i korthet och SCB:s medborgarundersökning upp av nämnderna. Brukarundersökningar görs inom individ- och
familjeomsorg och funktionshinderverksamhet. LUPP‑
undersökningen genomförs under hösten.

Ständiga förbättringar
Under 2013 har Borås Stads kvalitetspolicy reviderats
för att bättre stämma överens med Borås 2025 och för
att tydliggöra det gemensamma förhållningssättet i det
systematiska arbetet med ständiga förbättringar. Förutom
att tydliggöra att det är boråsarna som är i fokus och att
allt arbete ska utgå från dem så har Kommunfullmäktige
fastställt att för ett framgångsrikt kvalitetsarbete ska ledstjärnorna vara professionalism, engagemang och lärande.
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Ny målstyrning
Styrningen ska göra att verksamheten bedrivs effektivt
och mot uppsatta mål. Det handlar om att skapa ett klart
samband mellan resurser, prestationer, aktiviteter och
effekter för dem vi är till för. Målstyrningen i Borås Stad
ska utgå från Borås 2025 och mäts och följs upp genom
uppdrag och målsatta indikatorer. De mål som sätts ska
vara SMARTA, dvs Specifika, Mätbara, Accepterade,
Realistiska, Tidssatta och Aktivitetsskapande.
Indikatorer, särskilda uppdrag och aktiviteter utgår från
visionens strategiska målområden:
1. Människor möts i Borås
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
3. Företagandet växer genom samverkan
4. Livskraftig stadskärna
5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.
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Ekonomin ger ytterst förutsättningarna för verksamheten,
tillsammans med engagerade medarbetare. Därför finns,
utöver visionens målområden, även stödområdet ekonomi
och egen organisation.
Nämnderna har i sina budgetförslag för 2014 lämnat förslag på målvärde för Kommunfullmäktiges övergripande
indikatorer. Om flera nämnder är berörda av indikatorn
ska nämndernas målvärde summeras till det av Kommunfullmäktige beslutade målvärdet för Borås Stad. Att
summan av nämndernas målvärden stämmer överens med
fullmäktiges beslut kommer att prövas av Kommunstyrelsen efter nämndernas beslut om nämndbudget.
Om indikatorn avser en nämnds verksamhet, t ex gymnasieskolan, finns de målvärden som nämnderna har att
arbeta efter i sammanställningarna som finns på följande
sidor. I de fall indikatorn avser verksamhet i flera nämnder
redovisas de målvärden som gäller för kommunen i sin
helhet.

Fortsatt utvecklingsarbete
Systemet med övergripande indikatorer och särskilda
uppdrag har utvecklats och en struktur för nämndernas
löpande uppföljning har utformats. Samtidigt fortsätter
arbetet med att kvalitetssäkra den statistik som ligger till
grund för uppföljningen av indikatorerna. Under de kommande åren ska arbetet också fortsätta med att utveckla
det it-baserade styr- och ledningssystemet, Stratsys, så att
det blir ett redskap för nämndernas styrning och uppföljning av sina ansvarsenheter. Även rutiner för kopplingen
mellan nyckeltal för verksamhet, produktion och ekonomi
och de övergripande indikatorerna ska utvecklas vidare. På
samma sätt behöver rutiner utvecklas för andra styr- och
uppföljningsdokument.
Under hösten 2013 har också styr- och ledningssystem reviderats, även det för att bättre stämma överens med Borås
2025 och för att tydliggöra det gemensamma förhållningssättet när det gäller styrmodellen för Borås Stad.

Inom målområdet ekonomi och egen organisation finns
indikatorer för sjukfrånvaro, timavlönade och hälsa. Här
har Kommunstyrelsen uttryckt målvärden för kommunen i sin helhet. Här gäller att varje nämnd utifrån sin
utgångspunkt ska arbeta i den riktning som framgår av
de kommuntotala målvärdena. Nämndernas indikatorer
redovisas i texterna för respektive nämnd.
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Strategiska målområden
– indikatorer och uppdrag
Vision
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. Möten
där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara
individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer.
Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och
i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr
den livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger
Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser.
Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns
en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av
våra val och vi är motiverade att välja det om är bäst för en
hållbar utveckling.

Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter.
Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2011

Utfall
2012

Utfall T2
2013

Antal genomförda medborgardialoger
Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)
Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan, ej äldre än sex
månader, %.

32
15

17

17

82

18

Antal besökare på Textilmuseet

Andel säker och tryggcertifierade föreningar, %

40 000
186 492

200 000

11

17

Antal arrangemang för ungdomar och unga vuxna på Brygghuset
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder

14

12

90

Andel kulturutbud för barn och unga, %

Antal gästnätter i Borås

Målvärde
2014

100
118

200
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Uppdrag

Nämnd

En tvärpolitisk arbetsgrupp har under 2013 blivit klar med en handbok om medborgardialoger.
Under 2014 kommer medborgardialoger att genomföras i praktiken. Det övergripande ansvaret
för att planera och samordna dialogerna vilar på en särskild beredning under Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige

Genomföra en inventering av samtliga platser för spontan aktivitet i hela Borås.

Fritids- och folkhälsonämnden

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i förvaltningens boknings- Fritids- och folkhälsonämnden
system under 2014.
Samarbetet mellan Fritid- och folkhälsonämnden och Sociala omsorgsnämnden behöver utveck- Fritids- och folkhälsonämnden
las ytterligare vad gäller kontakter med frivilligorganisationerna. Vi ger därför Fritid- och folkhälsonämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för föreningsbidrag, där man prövar möjligheten att
som verksamhet räkna administration/samordning i syfte att utveckla samarbetet med de sociala
föreningarna.
Kulturnämnden skall undersöka möjligheten att anskaffa en installation/skulptur som kan tillgodo- Kulturnämnden
göra även svårt funktionshindrades behov av att uppleva konst.
Textilmuseet skall verka för att få ett utökat statligt uppdrag för sin verksamhet.

Kulturnämnden

En allmän översyn av bidragsgivningen till kulturföreningarna skall göras med avseende på hur
resurserna fördelas och vilka effekter som uppnås.

Kulturnämnden

Arbetslivsnämnden ska pröva modellen med fadderfamiljer för invandrare, som är en hjälp att
möta och förstå det svenska samhället.

Arbetslivsnämnden

Nämnden ska vara kommunens kontakt för tolkförmedling.

Arbetslivsnämnden

Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete fungerar nämnden som ett
kunskapscenter som sprider information kring integrations- och mångfaldsfrågor. Flyktingmottagandet innefattar flyktingarnas samhällsorientering, SFI-undervisning och boende. Genom
Arbetslivsnämnden är Borås Stad värdkommun för Boråsregionens Etableringscenter.

Arbetslivsnämnden

Både fysiska och psykiska hinder ska undanröjas och tillgänglighet prioriteras, inte minst gäller
Sociala omsorgsnämnden
detta för personer med funktionsnedsättning. Allas rätt till deltagande i alla delar av samhällslivet
ska vara en självklarhet. Borås Stad ska öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete inom dess verksamheter.
Nämndens långsiktiga mål, att så få personer som möjligt ska vara institutionsplacerade, kräver
satsningar på det förebyggande arbetet. En större del av verksamheten planerar på sikt att
arbeta tidigt/förebyggande för att minska inrekryteringen tll socialtjänstens insatser.

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden ska ha ett nära och aktivt samarbete med frivilligorganisationer inom
det sociala området.

Sociala omsorgsnämnden

Utbildningsnämnden ska i samverkan med Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnd Öster
bedriva arbetet inom stadsdelen Hässleholmen inom ramen för det särskilda statsbidraget för
utveckling av vissa utvalda stadsdelar i landet.

Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster ska ta fram rutiner för att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen
inom äldreomsorgens verksamheter.

Stadsdelsnämnden Öster

Verksamheten med träffpunkter för äldre bör utvecklas ytterligare. Stadsdelsnämnden Öster,
som ansvarar för kommungemensamma äldreomsorgsfrågor, har presenterat ett förslag om
former och inriktning för en kommungemensam träffpunkt-föreningshus-anhörigcentral. Kommunstyrelsen har därefter givit kompletterande utredningsuppdrag som skall leda till att Stadsdelsnämnden Öster lämnar ett slutligt förslag till Kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämnden Öster
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till
engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete
tas på allvar av grundskolan, åk 4-9, %.

Utfall
2011

Utfall
2012

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

67,7

69,0

69,9

90

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete
tas på allvar av gymnasieskolan, %.

90

Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.

78,4

76,7

Andel elever i åk 8 som uppger att de har en vuxen i sin närhet som det kan
prata förtroligt med, %.

86,0

89,2

209,3

210,0

205,8

215

14,2

14,1

14,2

14,5

94

93

92

95

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.
Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan
(max är 20 poäng).
Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, %.

73,3

92

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd; %.

94

Antal barn och unga, 6-20 år, som tillhör någon förening.
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.

90

21 500
93,1

93,0

92,2

98

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.

96

96

97

98

Barn på förskola där barnen deltar vid planering av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %.

45

54

94,3

89,8

90,5

100

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen i
alla ämnen, %.

86,0

84,7

100

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen i
alla ämnen, %.

84,0

82,8

100

87,6

85,6

95

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %.

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.
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Uppdrag

Nämnd

Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat uppdrag att se över hur grundskolans anpassningsKommunstyrelsen
kostnader till förändrat elevunderlag ska hanteras framöver, då det idag ser olika ut mellan våra
stadsdelsnämnder.
Idrottsskolan kommer under året att fortsätta arbetet med att få igång verksamheten i socialt
utsatta områden. De satsningar som planeras är bl.a. att informera om idrottsskolan på föräldramöten och samarbeta med stadsdelarna och de föreningar som verkar i områdena.

Fritids- och folkhälsonämnden

Borås har deltagit i ett projekt för att skapa ett sammanhållet och lätt tillgängligt föräldrastöd.
Fritids- och folkhälsonämnden
Målet är att alla föräldrar genom ett varierat utbud skall erbjudas ett generellt stöd oavsett barnens ålder. Syftet har varit att utveckla befintlig föräldrastödsverksamhet. Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att permanenta denna verksamhet.
Utbildningsnämnden har i uppdrag att fortsätta översynen av programstrukturen på Viskastrandsgymnasiet i syfte att få en jämnare könsfördelning på skolan, samt återrapportera till
Kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ska anordna lov- och sommarskola inom tilldelad ram.

Utbildningsnämnden

Alla elever ska ha tillgång till egen dator, oavsett vilket program som eleven går.

Utbildningsnämnden

Under 2014 ska utbildningsnämnden arbeta särskilt med integrering av elever som tidigare
varit inskrivna på gymnasiesärskolan.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden skall tillsammans med skolorna ta fram studieupplägg så att det blir lättare för eleverna på de yrkesförberedande programmen att läsa in högskolebehörighet.

Utbildningsnämnden

Elever och föräldrar ska ha reell möjlighet att påverka planering, innehåll och utformning av
verksamheten. Utbildningsnämnden ska se till att respektive skola finner former för detta.

Utbildningsnämnden

Nämnden ska erbjuda alla ungdomar, som gått ut grundskolan och gymnasiets årskurser 1 och Arbetslivsnämnden
2, feriearbete eller för dem som så önskar sommarlovsentreprenör.
Nämnden utvecklar samverkan och lämpliga insatser för att tillgodose behoven hos unga
vuxna med sammansatt problematik

Sociala omsorgsnämnden

Arbetslivsnämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden fortsätta arbetet med det lokala
kunskapslyftet.

Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden

Skolenheterna ska ge möjlighet till sommarskola och lovskola där det behövs.

Samtliga stadsdelsnämnder

Rutiner för hjälp med läxläsning ska finnas.

Samtliga stadsdelsnämnder

Nämnderna ska ha tydliga rutiner för uppföljning av grundskolans resultat. Dessa ska innefatta
såväl ett totalt nämndperspektiv som ett perspektiv på enskilda klasser/individer.

Samtliga stadsdelsnämnder

Trygghetsvandringar ska genomföras i alla Borås skolor.

Samtliga stadsdelsnämnder

Alla elever ska under grundskolans senare del ges utbildning i HBTQ-frågor av föreläsare med
för frågorna relevant utbildning.

Samtliga stadsdelsnämnder

Ansvara för tillsynen i de fristående förskolorna och den enskilda pedagogiska omsorgen .

Samtliga stadsdelsnämnder

Insynsbesök ska göras systematiskt i de fristående skolorna och tillhörande fritidshem. I övriga Samtliga stadsdelsnämnder
fristående fritidshem har stadsdelsnämnderna ansvar för tillsyn av verksamheten.
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för att rutiner finns hos skolenheterna för att säkerställa att
skollagens bestämmelser följs vad gäller barn i behov av särskilt stöd.

Samtliga stadsdelsnämnder

Fritidshemmens personal ska ges möjlighet till planeringstid.

Samtliga stadsdelsnämnder
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Uppdrag

Nämnd

Förskolans personal ska ges möjlighet till planeringstid.

Samtliga stadsdelsnämnder

Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. Stadsdelsnämnden Norr får uppdrag att
utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård på Norrmalm.

Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnd Norr får i uppdrag att sammanställa en redovisning hur skolenheterna uppfyl- Stadsdelsnämnden Norr
ler kravet i skollagen på att eleverna skall ha tillgång till skolbibliotek.
Inriktningen är att alla elever i årskurserna fem till nio i kommunens skolor skall ha tillgång till
en dator/läsplatta ( ”en till en”). Stadsdelsnämnden Norr får uppdrag att inför  läsåret 2014/15
lägga fram ett förslag hur detta skall utformas.

Stadsdelsnämnden Norr

Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar
av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2011

Tillgång till mark för företagande, m2
Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv
Sysselsättningsgrad (20-64 år), %

Utfall
2012

Utfall T2
2013

198 000

250 000

44

50

77,4

78

Antal personer med funktionsnedsättning som erhållit arbete under året

321

Antal nya arbetstillfällen vid företagsetableringar, ny- och ometableringar.
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.

23
1 247

958

200
948

Uppdrag

Nämnd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett markstrategiskt program. I detta redovisas
motiv och urvalskriterier för framtida markförvärv och försäljningar.

Kommunstyrelsen

En reviderad näringslivsstrategi tas fram under 2014.

Kommunstyrelsen

Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden ska samverka om vägar till utbildning och arbete för denna grupp.

Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden

Nämnden hanterar försörjningsstödet på ett aktivt sätt bl a genom att arbeta med att Växla
Arbetslivsnämnden
bidrag mot lön. För att möta individen med rätt insatser skapas ett Jobbtorg som ger en samlad
ingång till kommunens arbetsmarknadsinsatser.
Arbetslivsnämnden ska öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete. Arbetslivsnämnden

18
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Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, handel och
upplevelser.
Utfall
2011

Utfall
2012

14

16

17

137

200

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

35

100

Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, %.

35

33

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut
senast 8 veckor efter ansökan, %.

73

Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med
hjälp av socialtjänsten
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum

Handelsindex – attraktiv handel

Uppdrag

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

66

106

80
108

Nämnd

För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall belysningsplanen omfatta ljusexponering av ytor Tekniska nämnden
som annars kan uppfattas som otrygga att vistas i.
Arbetet mot hemlöshet har påbörjats där bl. a. det vräkningsförebyggande arbetet ingår som en Sociala omsorgsnämnden
viktig del. En metod som andra lyckats med, är arbetssättet ”housing first” (boende först). Personen får ett eget hyreskontrakt och som steg två tar man itu med andra eventuella problem.
Samarbetet mellan berörda nämnder och bostadsbolagen måste intensifieras. Ambitionen är
att ingen ska vara hemlös.
Sociala omsorgsnämnden ska prioritera det vräkningsförebyggande arbetet. Det är aldrig acSociala omsorgsnämnden
ceptabelt att människor tvingas sova utomhus, i portgångar, på toaletter eller i tält. Vräkning får
aldrig förekomma där barn drabbas.
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2011

Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått bidrag för Lokal utveckling
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %

36,6

Utfall
2012

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

44

50

40,9

47

Uppdrag

Nämnd

Utreda möjligheten att utveckla ett fritidsfiskeområde i småsjöarna mellan Bosjön och Rydboholm

Tekniska nämnden

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på
miljön.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2011

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka
varje år, %.
Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar
Tillgängliga cykelstråk, km
Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.
Antal bilar i bilpool - tillgängliga för allmänheten

20

Utfall
2012

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

5,2

4

321 150

350 000

140

145

68

71

67

72

-

-

-

-
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Uppdrag

Nämnd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2014 utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att ta ett
helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk utredning. Där ingår bland annat att utreda frågor som gäller en yttre ring, förbifarter,
parkering, spårburen trafik och busstorgets framtida placering.

Kommunstyrelsen

Under 2014 utreds och utpekas Götalandsbanans sträckning genom kommunen. Översiktsplan Kommunstyrelsen
med fokus på järnvägssträckningen ska möjliggöra exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden.
Under 2014 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga skolungdomar utredas.

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och införa lokala bilpooler efter förvaltningarnas
behov. I det arbetet skall även möjligheterna att införa bilpooler som kan samutnyttjas med
allmänheten ses över.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden skall ta fram en kartläggning om hur man säkrar cyklisternas möjlighet
att ta sig fram även vintertid och innehålla en utredning om möjligheterna till uppvärmning av
cykelbanor med fjärrvärmens returvatten.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för sammankoppling av
cykelvägsnätet genom centrala Borås, i såväl nord/sydlig som öst/västlig riktning. Detta har
högsta prioritet inom det förstärkta anslaget för cykelvägar. Under 2014 ska en utredning presenteras, som visar möjliga alternativ till sammankoppling.

Tekniska nämnden

Utmärkning av cykelbanor i trafikmiljön samt vägvisning för cyklister är också ett prioriterat
uppdrag för nämnden.

Tekniska nämnden

Nämnden ges i uppdrag att i samverkan med Tekniska nämnden utreda införande av lokala
bilpooler utifrån förvaltningarnas behov. I arbetet skall även möjligheterna att införa bilpooler
som kan samutnyttjas med allmänheten ses över.

Miljö- och konsumentnämnden

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och
god miljö.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2011

Utfall
2012

Andel ekologiska livsmedel, %.

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

10,8

25

Total energianvändning för uppvärmning av kommunens och de kommunala
bostadsbolagens fastigheter, kWh/kvadratmeter.

155,6

121,0

135

Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön
Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %.

14

16

30

Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter

304
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Uppdrag

Nämnd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag innehållande förutsättningar
för ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt Viskan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser som krävs för att hållbarhetscertifiera Kommunstyrelsen
stadsdelen Norrby.
Införa miljöanpassad och hållbar upphandling där lägsta nivå vid samtliga upphandlingar är mil- Tekniska nämnden
jöstyrningsrådets baskriterier där sådana finns. Upphandlingsavdelningen skall även använda
tidigare beslutad uppförandekod (motsvarande f d TCO´s) samt aktivt arbeta med att ställa
sociala krav vid upphandling.
Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas mot varandra för
att finna det ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende resurssnålaste systemet.
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda, samt eventuellt införa en samdistributionscentral.

Tekniska nämnden

Medverka i det nationella framtagandet av kriterier och system för certifiering av ”Hållbara
stadsdelar”

Miljö- och konsumentnämnden

En åtgärdsplan baserad på genomförd bullerkartläggning skall göras under 2014.

Miljö- och konsumentnämnden

En plan för redovisning och uppföljning av de nya miljömålen 2013-2016 skall presenteras.

Miljö- och konsumentnämnden

En Energi- och klimatplan ska utarbetas, där arbetet för att nå lokala och nationella mål på
energiområdet konkretiseras.

Miljö- och konsumentnämnden

Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Utfall
2011

Utfall
2012

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

5,0

5,4

5,9

5,9

523,0

497,6

502,8

400

32,6

33

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Uppdrag

Nämnd

Heltidstjänster införs för i princip alla, med möjlighet till tjänstledighet för den som vill fortsätta
jobba deltid. Målet är att delade turer inte ska förekomma.

Kommunstyrelsen

I arbetet med utveckling av budget, årsredovisning samt vision Borås 2025 får Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett hållbarhetsbokslut.

Kommunstyrelsen

Jämställdhetsintegrerad budget, det vill säga att resursfördelningen mellan kvinnor och män
synliggörs, införs under året.

Kommunstyrelsen

Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt som möjligt utformas så att kunderna
betalar vad tjänsten kostar.

Samhällsbyggnadsnämnden
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Uppdrag

Nämnd

Nämnden skall även fortsättningsvis fokusera på effektivitetsutveckling. Detta innebär jämförelser med andra liknande enheter inom andra kommuner samt med aktörer på den öppna
marknaden. Ambitionen är att ha en hög professionell nivå inom alla områden.

Servicenämnden

Fullt ut implementera den nya IT-tjänsteförvaltningsmodellen i Borås Stad tillsammans med
Stadskansliet som är beställare/ägare

Servicenämnden

Servicenämnden skall tillsammans med Stadskansliet fortsätta att utveckla beställar/utförarkonceptet för alla de nya administrativa funktionerna som tillfördes verksamheten 2011.

Servicenämnden

Den så kallade Vita jobb-gruppen fortsätter sitt arbete, med uppgift att ta fram förslag till pratiska åtgärder och rutiner att använda för att säkerställa att kommunen inte anlitar leverantörer
som är inblandade i ekonomiska oegentligheter. När förslag till sådana rutiner finns inarbetas
dessa i kommunens upphandlingsregler.

Tekniska nämnden

Stadsdelsnämnden Norr fick 2012 ett särskilt anslag för en försöksverksamhet med ett nytt
administrativt system för bl. a. planering och tidsregistrering av barnen i förskola/fritidshem.
Försöket har pågått men ännu inte formellt slutredovisats.

Stadsdelsnämnden Norr
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Budgetens förutsättningar och finansiella mål

»

	Budgeten 2014 bygger på en återhållsam utveckling av skatteunderlaget för landets kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognostiserar först en förbättring under 2015-2016. För
att i detta läge kunna ge ett maximalt ekonomiskt utrymme och
stöd för verksamheten budgeteras ett resultat något under det
långsiktiga ekonomiska målet. Borås har under en rad år kunnat
lägga en stabil ekonomisk grund.

Budgetens grunder
Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommunens samlade inkomster och utgifter samt hur den finan
siella ställningen förändras under året. Budgeten är också
ett internt resursfördelningsinstrument då ekonomiska
ramar fördelas och resurser ges till olika verksamhetsområden. Budgeten skall vara så utformad och kopplad till
de olika verksamheterna att den utgör en bra grund för
styrning och uppföljning på alla nivåer.
Budgeten och det till denna kopplade månatliga budgetuppföljningssystemet på nämndnivå, samt den likaså månatliga 10-dagarsrapporten , har varit viktiga led för Borås
Stad i utvecklingen av en ekonomisk följsamhet Detta ger
bra förutsättningar, inte minst i svåra tider, till en planerad
och uthållig verksamhet.
Genom lagstiftningen 2006 om ”God ekonomisk hushållning” kopplas budgeten än närmare till övergripande verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt viktigare
blir då att se budgeten som en del i kommunens samlade
styrsystem. Begreppet ekonomistyrning har en fortsatt
klar prioritet men måste utvecklas tillsammans med en
mer avancerad uppföljning av verksamhetsmålen. Detta
utvecklas för närvarande i det styr- och ledningssystem
inom Kommunstyrelsen. En annan koppling kommer
att bli till Kommunfullmäktiges beslut om ”Vision Borås
2025”. De övergripande och långsiktiga mål för Borås
som finns i visionen har brutits ned till indikatorer för
att kunna mätas och följas i uppföljningssystemet. En
snabbare koppling mellan resultat och nya prioriteringar
kommer också att eftersträvas.
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Den övergripande
finansiella strategin
En god ekonomi är ett viktigt mål för kommunen och ett
grundläggande villkor för att kunna uppnå de sociala eller
välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett
hinder eller en begränsning för kommunen, när det gäller
att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhets
områden. En balanserad finansiell utveckling är därför en
förutsättning för att kommunens service kan behållas och
utvecklas.
Långsiktiga resultatmål, soliditetsmål samt särskilda beslut
om t ex resultatutjämning och en plan för den dolda
pensionsskulden är instrument som Borås Stad använder
i dessa sammanhang. Borås Stad har länge haft strategin
att ”det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål”. Detta markerar tydligt att ekonomin ytterst
ger förutsättningarna för verksamheten men också utgör
grunden till ett förhållningssätt som framgångsrikt präglat
organisationen.

Konjunkturanpassad
finansiell strategi
Som beskrivits ovan ger de ekonomiska ramarna, och
antagandena i dessa, förutsättningarna för verksamheten.
Verksamheten blir effektivast om den har relativt stabila
förutsättningar och en viss långsiktighet. Därför bör
den finansiella strategin, som påverkar ramarna, kunna
utformas så att de ekonomiska målen kan ha ett både
långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten
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måste vara att ramarna i möjligaste mån, och över en
konjunkturfas, kan stötta en jämn och planerad verksamhet. Förutsättningarna för att kunna göra avsteg från de
långsiktiga målen måste tydligt redovisas.
I de senare årens budgetar har relativt låga resultatnivåer föreslagits. Bakgrunden har varit att skapa en jämn
verksamhetsutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge.
Budgeterade resultatnivåer försvara finansiellt av många
tidigare års goda resultat. Under de första 10 åren på det
nya millenniet hade Borås Stad ökat sitt egna kapital
ifrån 2,1 till 3,4 miljarder, för att 2012 vara 3,8 miljarder,
samtidigt som stora avsättningar gjorts till dold pensionsskuld, vägprojekt m m. Budgeten för 2014 bygger återigen
på förutsättningarna att Borås Stad har en relativt stark
ekonomi, med resultatutjämningsreserver m m, och en
relativt bra en budgetföljsamhet. Detta möjliggör ett något
lågt resultat i förhållande till de långsiktiga ekonomiska
målen och till den föreslagna investeringsvolymen på ca
400 mnkr.
För bedömning av kommunernas ekonomi skall också
nämnas de stora återbetalningar som gjorts inom AFA-försäkringen. För Borås del har 183 mnkr återbetalats under
2012 och 2013.

God ekonomisk hushållning
Fr o m 2006 gäller kommunallagens regler om ”God ekonomisk hushållning” . Detta innebär att för ekonomin och
verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Borås Stad har
under ett flertal år arbetat med finansiella nyckeltal för
att analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna
analys har sedan legat till grund för vilket verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta sig inom fastställda finansiella mål. Detta har varit en framgångsrik och politiskt
accepterad princip och har lett till att kommunens resultat
legat på en sådan nivå att balanskravet inte äventyrats. När
det gäller mål för verksamheten som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning är det inte lika självklart. Här
kan det finnas en motsägelse mellan måluppfyllelse och
finansiellt resultat. Det är inte säkert att en högre måluppfyllelse leder till god ekonomisk hushållning. I budget
2014 har en ambitionshöjning gjorts vad gäller verksamhetsmålen när dessa nu kopplas till Borås Vision 2025.

Den ekonomiska plattformen
Uppbyggnaden
Landets kommuner kom med undantag från åren 20022004 in i en resultattillväxt efter det nya millenniet
startade. Borås Stad kunde liksom de flesta andra kommunerna stärka sina finansiella positioner under denna tid
samtidigt som verksamheten kunde expandera. De svåra
år som 2009-2010 förutspåddes bli infann sig inte heller,
särskilt inte i klasserna större och medelstora städer med
befolkningstillväxt.
Borås Stads ekonomiska tillväxt förklaras inte enbart med
konjunkturmässigt ökade skatteintäkter och realisationsvinster från markförsäljning utan också av en kommunal
organisation vars budgetföljsamhet varit stor. Interna styrsystem såsom buffertar på olika nivåer, tydlig ledning och
tydliga mål har då haft betydelse. Systemet sattes på prov
under 2011 då stora budgetavvikelser uppstod i samband
med den omorganisationen.

Prognosen för 2013
Budgeten för 2013 antogs med ett resultat på +95 mnkr,
dvs under den finansiella målnivån på +105 mnkr. Orsaken var att i ett läge där konjunkturen beräknas sänka
skatteintäkterna kunna behålla mesta möjliga verksamhet.
Mot bakgrund av de senare årens finansiella uppbyggnad
bedömdes ett undantag från 2 %-målet vara rimligt.
I bugetförslaget disponerades 20 mnkr ur den ”gamla”
stabiliseringsfonden Prognosen för den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad är i delårsrapporten för augusti
+80 mnkr Utvecklingen av skatteintäkterna har under året
blivit bättre men motverkas av nämndavvikelser.. Prognosen exkluderar en återbetalning från AFA-försäkringen på
ca 90 mnkr, då delar av denna beräknas disponeras under
året eller i samband med bokslutet.

Budgetförutsättningar 2014
Förutsättningarna för budget 2014 har genom en av SKL
beräknad skatteintäktsutveckling bara marginellt förbättrats något under hösten. Den väsentliga uppgången
beräknas fortfarande till sent 2015 eller 2016. Sker mycket
kraftiga förändringar av de ekonomiska förutsättningarna
så kommer detta att få effekt för ekonomistyrningen det
kommande året. För 2014 föreslås ett ekonomiskt resultat på +52 mnkr. Resultatet är fortfarande något lågt
i förhållande till de långsiktiga ekonomiska målen och
med hänsyn till den relativt stora investeringsvolymen
på ca 400 mnkr. Motiven för budgeten är desamma som
i tidigare budgetar – ett starkt finansiellt läge för Borås
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och målet med en jämn verksamhetsutveckling. Ur den
resultatutjämningsreserv som kommer att skapas under
2013 kommer ca 30 mnkr att vara disponibla vid ett s k
balanskravsresultat. Särskild uppmärksamhet finns alltid
för besparingsmöjligheter inom den administrativa överbyggnaden.

Finansiella mål
Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

Nettokostnader
Avskrivningar

Skatteuttaget
Borås får höga betyg i flera tunga finansiella nyckeltal och
har förutsättningar att klara sig genom en lågkonjunktur.
Detta förutsätter dock en fortsatt ekonomistyrning med
sikte att bibehålla god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen kan nu, inom ramen för en långsiktig ekonomisk
strategi och ett oförändrat skatteuttag behålla nuvarande
verksamhetsnivå. Senaste året för en skattehöjning var
1995 (exklusive skatteväxlingar med Regionen) och då
med 0:75 kr. Kommunstyrelsen föreslår oförändrad skattenivå under 2014, vilket innebär en skattesats på 21:06 %.

Investeringar
Ett av Borås Stads ekonomiska mål är att minimera
kapitalanvändningen. Bakgrunden är att investeringar i
princip är långsiktiga åtaganden och där lånekostnader
kraftigt kan förändras över tiden. Med en för stor andel
bundna kostnadsposter i budgeten kan manöverutrymmet för maximal verksamhet på sikt försämras. Därför
har Borås satt en riktpunkt på varje års investeringsvolym.
Denna teori får dock inte gälla för s k lönsamma investe‑
ringar t ex byte av oljepannor.
Utifrån att kommande investeringar normalt genererar
nya nettokostnader för verksamheten måste de som istället påverkar ekonomin positivt stimuleras. Lönsamma
investeringar läggs alltså utanför den investeringsram som
normalt gäller. Denna grupp har inför 2013 utökats med
exploateringsområden för industrin, och 2014 med bostadsområden, då kostnadskalkylerna här över tiden skall
gå ihop skall gå ihop med tomtpriserna. Investeringsnivån
på 386 mnkr är hög med tanke på de relativt låga resultatet. Såväl likviditet som soliditet kommer att minska som
följd. Samtidigt är det effektivt att utnyttja lågkonjunkturens prisbild och dessutom kunna bidra till sysselsättningen. En annan aspekt som bör läggas in vid prioritering av
investeringar är miljön.
Ett sätt att få ned den kommunala investeringsnivån, och
i senare skeden driftkostnaderna, är att byggnationen
genomförs eller medfinansieras av en extern part. Borås
Arena och Ryahallen är ett exempel på detta.
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2012

2013

2014

93,5

95,2

96,0

3,3

3,6

3,7

%
Mål

Finansnetto

-0,9

-0,7

-0,6

Verksamhetens nettokostnader

95,9

98,1

99,0 97-98

Att verksamhetens nettokostnader får ta 97-98 % av skatteintäkter och generella statsbidrag i anspråk är för Borås
del grunden till en god ekonomisk hushållning. Målet
innebär ett resultat som är ca 105 mnkr. Detta resultat
behövs för att långsiktigt kunna finansiera nödvändiga
investeringar utan att behöva låna till hela beloppet. En
annan viktig aspekt är pensionsskulden intjänad t o m
1997‑12‑31 den s k ansvarsförbindelsen som enligt redovisningslagen inte får upptas i balansräkningen. För Borås
del innebär den årliga skulduppräkningen en ökning
med ca 30 mnkr per år. Även denna ökning bör kunna
inrymmas i resultatet. Under 2004‑2009 har 440 mnkr
avsatts för att möta ökade pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen. Avsättningarna följer pensionsstrategin som
syftar till att få en jämnare och mer förutsägbar belastning på resultatet. För 2014 budgeteras ett resultat på +52
mnkr för kommunen. Detta är under det finansiella målet
men bedöms som godtagbart då kommunens finansiella
ställning är stark nog att ge nämnderna ett högre verksamhetsutrymme under 2014. Räknas planerat uttag ur
Resultatutjämningsreserven, RUR, in uppgår resultatet till
ca +80 mnkr.

Soliditet
2012

2013

2014

Soliditet, %

67,3

67,6

67,3

Tillgångsförändring, mnkr

321

115

100

Förändring av eget kapital
mnkr

315

95

51

98

83

51 80-100

Självfinansiering av
tillgångsökning, %

Mål

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten,
med det menas den del av kommunens tillgångar som
finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 80 %.
Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga
resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om
tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet.
En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering och
på sikt högre finansiella kostnader som tar resurser från
kärnverksamheterna. En ökad soliditet innebär å andra
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sidan en ökad internf inansiering av tillgångarna och lägre
finansiella kostnader. En balanserad finansiell utveckling
förutsätter en bibehållen relation mellan det egna kapitalet
och tillgångarna. För oförändrad soliditet måste det egna
kapitalet öka i samma takt som tillgångarna.
Resultatet är budgeterat till 51,6 mnkr och tillgångarna
beräknas öka med 100,0 mnkr, vilket innebär att 51 % av
tillgångsökningen beräknas finansieras med egna medel.
Detta gör att soliditeten minskar något till 67,3 %

Budget 2014
Nettokostnaderna exkl avskrivningar är budgeterade
till 5 002,5 mnkr. Mellan 2013 och 2014 ökar netto
kostnaderna med 163,3 mnkr. Tillsammans med avskrivningar på 193,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader
5 195,5 mnkr en ökning jämfört med budget 2013 på
3,5 %.
Skatteunderlaget enligt 2013 års taxering, dvs de beskattningsbara inkomsterna inkomståret 2012, har räknats
upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda
uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade
inkomstökningarna åren 2013 och 2014. Detta innebär
att hänsyn även tagits till beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,06 % beräknas då
de totala skatteintäkterna bli 4 109,6 mnkr.
De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad skattekraft är
budgeterade till 1 104,6 mnkr. Summan inkluderar även
kostnadsutjämning, LSS‑utjämning, regleringsbidrag,
samt den kommunala fastighetsavgiften.
Finansnettot är budgeterat till 33,0 mnkr vilket är en
minskning med 2,0 mnkr jämfört med 2013.
Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar
51,6 mnkr. Då några extraordinära intäkter- eller kostnader inte är budgeterade, blir årets resultat också 51,6
mnkr.
Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym på 370,0 mnkr. Efter avskrivningar och
avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstill
gångarna med 177,0 mnkr. Omsättningstillgångarna
beräknas minska med 77,0 mnkr. Sammanlagt beräknas
tillgångarna öka med 100,0 mnkr.
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mnkr
2012

2013

2014

1 198,0

1 124,8

1 158,5

-5 795,2

-5 963,9

-6 161,0

-162,4

-182,0

-193,0

-4 759,6

-5 021,1

-5 195,5

Skatteintäkter

3 865,6

4 002,4

4 109,6

Generella statsbidrag och utjämning

1 051,5

1 078,7

1 104,6

44,0

35,0

33,0

201,5

95,0

51,6

230,4

95,0

51,6

3 432,5

3 620,5

3 797,5

Resultatbudget
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Extraordinära intäkter

28,9

Extraordinära kostnader
Årets resultat

Balansbudget
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

2 249,1

2 176,2

2 099,2

Summa

5 681,7

5 796,7

5 896,7

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

3 824,8

3 919,8

3 971,4

- därav årets resultat

230,3

95,0

51,6

Avsättningar

939,0

1 006,6

1 006,6

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa

0

0

0

917,8

870,3

911,7

5 681,7

5 796,7

5 896,7

731,6

277,0

244,1

Finansieringsbudget
Tillförda medel
Överskott från verksamheten
Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel

-482,8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

34,5

Minskning av finansiella anläggningstillgångar

6,5

20,0

20,0

289,8

297,0

264,1

-413,0

-370,0

-370,0

-0,4

-30,0

-30,0

Summa

-413,4

-400,0

-400,0

Förändring av likvida medel

-123,6

-103,0

-115,9

Ökning av långfristiga skulder
Summa
Använda medel
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Ökning av finansiella anläggningstillgångar
Minskning av långfristiga skulder
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Finansiell analys
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RKmodellen. Modellen bygger på fyra aspekter som är viktiga
ur ett finansiellt perspektiv när kommunens ekonomi skall
bedömas. Syftet med modellen är att genom analys av de
fyra aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna beskriva
och identifiera kommunens finansiella styrkor och svaghe-

ter. Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har en god
ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal.
I analysen har koncernbanken exkluderats för att få en
mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga upplåning och
förmedlade lån via kommunen är därför ej medräknade.

Fyra aspekter vid finansiell bedömning
Vilken balans har kommunen
haft mellan sina intäkter och
kostnader under året och
över tiden?
Föreligger några risker som
kan påverka kommunens
resultat och kapacitet?

Resultat

Kapacitet

Risk

Kontroll

Vilken kapacitet har kommunen
haft att möta finansiella svårigheter på lång sikt?
Vilken kontroll har kommunen
över den ekonomiska utvecklingen?

Resultat
Resultatutveckling

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
Bokslut Budget Ber utfall Budget
2012
2013
2013
2014

Årets resultat, mnkr

230

95

80

52

Årets resultat/
skatteintäkter %

4,7

1,9

1,6

1,0

Årets resultat/
eget kapital %

6,0

2,4

2,0

1,3

%

Bokslut Budget Ber utfall Budget
2012
2013
2013
2014
Nettokostnader

93,5

95,2

95,9

96,0

3,3

3,6

3,5

3,7

Finansnetto

-0,9

-0,7

-0,6

-0,6

Verksamhetens
nettokostnader

95,9

98,1

98,8

99,0

Avskrivningar

Resultatet för Borås Stad har varit positivt varje år fr o m
1997. De redovisade resultaten de senaste åren har legat
under det finansiella målet och beror på relativt stora
frivilliga avsättningar till främst pensionsskulden och
medfinansiering av infrastrukturprojekt. Borträknas dessa
har de finansiella målen väl uppfyllts. För 2012 berodde
det höga resultatet på återbetalning av försäkringspremier
från AFA-försäkring.

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än vad den
främsta inkomstkällan skatteintäkter och generella
statsbidrag gör. För 2013 beräknas nettokostnadernas
andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till
98,8 % vilket är under det finansiella målet. Detta beror
bl a på att nämnderna fått tillåtelse att använda tidigare
års överskott.

För 2013 förväntas det driftmässiga resultatet bli något
sämre än Kommunfullmäktiges budget främst beroende
på godkända ianspråktaganden av tidigare års resultat men
även vissa oplanerade budgetavvikelser. Resultatet för 2013
kan komma att bli bättre då återbetalning från AFA kommer att ske även detta år. En del av detta utrymme kommer att användas till engångsåtgärder under slutet av året.

För 2014 budgeteras att verksamhetens nettokostnader
inkl finansnettot skall ta 99,0 % av skatteintäkterna i
anspråk vilket är under den finansiella målsättningen på
97-98 %. Borås Stad har en stark ekonomi i grunden med
en lång period av god tillväxt av det egna kapitalet. I syfte
att ge verksamheterna bra förutsättningar för 2014 kan ett
lägre finansiellt resultat accepteras. Räknas planerat utnyttjande av Resultatutjämningsreserven RUR in uppgår
det finansiella målet till 98,4 % vilket är detsamma som
ett resultat i förhållande till skatteintäkterna på 1,6 %.

För 2014 budgeteras ett resultat på 52 mnkr vilket är
under det finansiella målet även detta år. Resultatet
innebär ett utrymme för nämndernas nettokostnader på
3,7 % jämfört med budget 2013. Relateras det budgeterade resultatet 2014 till det egna kapitalet innebär det en
ökning med 1,3 % som därmed värdesäkras då inflationen
exklusive bostadsräntor förväntas bli låga 1,0 %.
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Risk

Finansiering av nettoinvesteringarna
Bokslut Budget Ber utfall Budget
2012
2013
2013
2014
Överskott från verksamheten, mnkr

393

277

257

244

Årets nettoinvesteringar, mnkr

413

370

370

370

95

75

69

66

Självfinansieringsgrad %

Nettoinvesteringarna beräknas under 2013 uppgå till 370
mnkr. Exkluderas de kostnader som ej är rörelsekapitalpå
verkande, dvs kostnader som ej föranlett någon likvid
utbetalning kommer Borås att ha 257 mnkr kvar när den
löpande driften är betald. Självfinansieringsgraden uppgår
till 69 % vilket innebär att nettoinvesteringarna till 69 %
kan betalas med egna medel från verksamheten. För 2014
beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 66 % vilket
beror på att investeringarna beräknas till en hög nivå även
2014.

Kapacitet
Soliditet
Bokslut Budget Budget
2012
2013
2014
Soliditet, %

67,3

67,6

67,3

Tillgångsförändring, mnkr

321

115

100

Förändring av eget kapital mnkr

315

95

51

98

83

51

Självfinansiering av
tillgångsökning, %

Likviditet
Bokslut Budget Budget
2012
2013
2014
Kassalikviditet, %
Rörelsekapital, mnkr

30

243

234

1 215

1 069

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med
antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och
ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder beräknas i budget 2014
uppgå till 234 %. Kassalikviditet under 100 % innebär
att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Borås Stad strävar efter att ha en låg likviditetsreserv. Inom Internbanken kan både kommunen och de
kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristiga
betalningsmedel genom att utnyttja den gemensamma
likviditetsreserven. Genom denna möjlighet har kommunen en rimlig likviditet i förhållande till betalningsströmmarna. Dessutom består de kortfristiga skulderna till ca
en tredjedel av semesterlöneskuld till de anställda. Denna
kommer inte att omsättas det kommande året. Rörelsekapitalet minskar både 2013 och 2014 beroende på en
förhållandevis hög investeringsnivå.
Extern upplåning
Bokslut Budget Budget
2012
2013
2014
Total låneskuld, mnkr

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Soliditeten visar hur mycket av tillgångarna
som har finansierats med egna medel. Kommunens
övergripande finansiella mål är att soliditeten skall uppgå
till 80 %. Strävan att nå detta mål har med något undantag uppfyllts de senaste åren. Under 2013 planerades
soliditeten öka något. För 2014 visar tabellen att 51 % av
tillgångsökningen beräknas kunna finansieras med egna
medel vilket är under det finansiella målet. Detta beror
främst på ett planerat lågt resultat för 2014.

254
1 308

0

0

0

Kommunens gjorde sin senaste amortering på låneskulden
under 2004. Detta innebär att kommunen sedan dess inte
har några långfristiga låneskulder för egen del. I balansräkningen finns upptaget långfristiga skulder på ca 300
mnkr. Dessa avser en del av Internbankens utlåning till de
kommunala bolagen. För den kommunala förvaltningsorganisationens del har de senaste årens goda resultat inneburit att den externa låneskulden som i mitten av 1990-talet var uppe i ca 600 mnkr nu helt har kunnat amorterats
ned. Detta innebär lägre risk för ränteförändringar och ett
utökat verksamhetsutrymme.
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Kontroll
Budgetavvikelse

mnkr
Bokslut Bokslut Ber utfall
2011
2012
2013

Kommunen
Nämnder/förvaltningar

-44

+104

-32

-104

-14

-71

En grundläggande förutsättning för att uppnå en god
ekonomi och tillfredsställande kontroll över verksamheten
är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet
inom tilldelat kommunbidrag. Tabellen ovan beskriver
budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av
årets resultat före extraordinära poster och dels nämndernas utfall i förhållande till kommunbidraget. Kommunen
har de två senaste åren redovisat både negativa och positiva
avvikelser jämfört med budget. För 2013 förväntas en negativ budgetavvikelse för det egentliga driftresultatet exkl
återbetalning från AFA-försäkring.
Under 2012 förbättrades nämndernas budgetföljsamhet
avsevärt jämfört med 2011 vars stora underskott främst
berodde på engångskostnader i samband med införandet
av den nya förvaltningsorganisationen. För 2013 beräknar
nämnderna återigen relativt stora avvikelser mot kommunbidragen. 20 mnkr beror på godkända ianspråktaganden av tidigare års överskott och i övrigt är underskotten
främst hänförliga till Stadsdelsnämndernas äldreomsorg.
Det är viktigt att nämndernas verksamhet framöver är
under kontroll och en nödvändig utveckling om de finansiella målen skall kunna hållas. Kontroll över ekonomin
är en grundförutsättning för den ”goda” kommunen och
gagnar verksamheten långsiktigt.

Utveckling de kommande
åren 2015-2016
Skatte- och bidragsintäkterna beräknas för Borås del
öka med 3,2 % 2015 och 4,3 % 2016. Uppräkningarna
inkluderar effekten av förslaget till förändrad kommunalekonomisk utjämning. Prognosen bygger på en förbättring
av konjunkturen som beräknas ta fart under 2015. Viss
beredskap måste dock iakttagas främst p g a osäkerheten i
vår omvärld.
Kommunen kommer att inrätta den av staten lanserade
Resultatutjämningsreserven RUR under 2013. Denna
kommer då att ersätta vår egna ”Stabiliseringsfond” som
kommer att avvecklas under 2013. Enligt de regler som
gäller för avsättning till RUR kommer Borås Stad att ha ca
156 mnkr , exklusive ev avsättning under 2013, tillgängligt fr o m 2014. Disponering av Resultatutjämningsre-

serven får göras för att utjämna skatteintäkterna under en
konjunkturcykel. SKL anger att ett sätt att bedöma detta
är att jämföra skatteunderlaget det aktuella året med ett
genomsnitt de senaste 10 åren. Med den utgångspunkten skulle det innebära 0,7% lägre skatteunderlag under
2014 motsvarande ca 30 mnkr för Borås. Det relativt låga
budgeterade resultatet för 2014 har tagit fasta på detta och
kommunen har därför kunnat lägga ut ytterligare ca 30
mnkr till verksamheterna. För 2015 bedöms inte skatteunderlaget understiga den genomsnittliga skatteunderlagsutvecklingen under 10 år så det året kommer RUR sannolikt
inte att disponeras.
Verksamhetens nettokostnader som tidigare kunnat öka
med i genomsnitt ca 4 % har nu fått växlas ned till lägre
nivåer. För perioden 2014‑2016 budgeteras en genomsnittlig ökning av nettokostnaderna med 3,3 % per år.
Framskrivning av resultatet 2015-2016

mnkr

2014

2015

2016

-5 196

-5 350

-5 825

3,5

3,0

3,3

5 214

5 381

5 612

- årlig förändring , %

2,6

3,2

4,3

Resultat

52

64

117

Nettoinvesteringar

370

370

370

Resultat, % av skatteintäkter

1,0

1,2

2,1

Verksamhetens nettokostnader
- årlig förändring, %
Skatte- och bidragsintäkter

Skatte- och bidragsintäkterna är hämtade från Sveriges
Kommuners och Landstings prognos för Borås Stad.
Nettokostnadsberäkningen bygger på 2014 års budget
uppräknad med hänsyn till den förväntade löne- och
prisutvecklingen och det utrymme som skatteintäkterna
medger. Resultatnivån 2014-2016 innefattar också de förändringar som föreslås i budgetpropositionen för 2014.
Den redovisade investeringsvolymen förutsätts att ligga på
ca 370 mnkr under hela planperioden. För att bibehålla
och ej ytterligare öka investeringsvolymen är det viktigt att
effektivare nyttja de bef intliga tillgångarna och därigenom hålla tillbaka behovet av investeringar. En effektivare
kapitalanvändning, dvs att bättre utnyttja det kapital som
bundits i verksamheten och att avyttra tillgångar som inte
är nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alter
nativ till besparingar och neddragningar.
Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås Stad är att
upprätthålla en god resultatnivå och en investeringsnivå
som inte genererar en alltför stor tillgångsökning. Planen
ovan visar på en resultatnivå som beräknas uppfylla de
finansiella målen under 2016. Detta får anses vara rimligt
de närmsta åren efter en relativt lång konjunkturnedgång
31
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och med ambitionen att upprätthålla en rimlig nivå på
verksamheten. Kommunens finansiella ställning kräver
heller inte att den fulla finansiella målsättningen behöver
uppfyllas varje år. Resultatnivån kan därför ses som en
fallhöjdsmarginal vid förändrade ekonomiska förutsättningar.
Borås Stad har de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Tillväxten medför att efterfrågan på
kommunens tjänster ökar och därmed också kostnaderna.
Om skatteintäkterna inte får den förväntade positiva
utvecklingen som förutsägs ställer detta särskilda krav för
att kunna möta efterfrågan av mer service. Handlingsberedskap måste byggas in i ekonomin för att kunna möta
nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser för verksamheten.
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Nämndernas verksamhet

»

	Budgeten 2014 bygger på att lönekostnaderna ökar med 2,5 %,
medan övriga kostnader räknas upp med 1,3 %. Det ekonomiska
målet för nämnderna är normalt noll, dvs att kommunbidraget
motsvarar nettokostnaderna. Det ekonomiska målet är överordnat
andra verksamhetsmål. Investeringsbudgeten 2014 är på 391 mnkr
exkl utbyggnad av nya industri- och bostadsområden.

I detta avsnitt redovisas Kommunstyrelsens budgetförslag för kommunens olika interna redovisnings- eller
ansvarsenheter, i detta fall de olika nämnderna. Vilka
nämnder eller ansvarsenheter det handlar om framgår av
nedanstående organisationsschema.
Kommunfullmäktige

Revisorskollegiet

Kommunstyrelsen

Valnämnden

Tekniska nämnden

Servicenämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Fritids- och
folkhälsonämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och konsumentnämnden

Kulturnämnden

Utbildningsnämnden

Sociala omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Arbetslivsnämnden

Stadsdelsnämnden
Norr

Stadsdelsnämnden
Väster

Stadsdelsnämnden
Öster
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Driftbudgeten
Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar
I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter
och kostnader. Nettokostnaderna täcks när det gäller
anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget motsvarar normalt den budgeterade netto
kostnaden per nämnd.
Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens internhyressystem
omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna
beslutar själva med vissa begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för
kommunen som helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret
omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär bl a att
ökade kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på
utrymmet för övriga verksamhetskostnader. En effektivare
kapitalanvändning, dvs att mindre kapital binds i verksamheten, ger å andra sidan utrymme för ökad verksamhet.
Nämndernas ansvar gäller över tiden och är alltså inte
begränsat till budgetåret. De årliga resultaten balanseras
över till nästkommande år. Detta gäller såväl över‑ som
underskott. Beslut om resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. En
förutsättning för överföring av positiva budgetavvikelser är
att fastställda verksamhetsmål uppnåtts.
Det ekonomiska målet för resp nämnd är det budgeterade
resultatet efter kommunbidrag i den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet
är i normalfallet noll, dvs budgeten baseras normalt på
att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa
undantag förekommer dock. Det handlar då främst om
att nämnderna i budgeten finansierar verksamheten med
överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från
tidigare år.
I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika
ansvarsområden. Det ekonomiska målet gäller då för resp
ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan inte kommunbidragen omfördelas mellan
resp ansvarsområde.
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Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhets‑
mål. För att inte riskera att viktiga verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar
i verksamheten, bör inarbetning av underskott ske under
planerade former. Inarbetning av större underskott kan
ske över en längre period. Detta innebär att underskott i
sin helhet inte måste täckas in redan under det följande
året. Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas
av Kommunfullmäktige i årsbudgeten eller av Kommunstyrelsen.
Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin budget skall avsätta 1 % av kommunbidraget till oförutsedda
händelser/buffert. Syftet med bufferten är att nämnderna
under året skall ha en handlingsberedskap mot oförutsedda händelser. Inträffar inga sådana får nämnden successivt
under året disponera bufferten till sin verksamhet.

Kommunbidrag 2014
Kommunstyrelsen fastställde i juni med utgångspunkt
från beräknade resurser och utifrån önskvärd prioritering
och inriktning på verksamheten ekonomiska ramar för
nämndernas budgetarbete. Ramarna bygger på de förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Budgetramarna uppgick till sammanlagt 5 156,4 mnkr. Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnadsökningar
på 2,5 % medan övriga kostnader räknas upp med 1,3 %.
Totalt innebar ramarna att kommunbidragen till nämn
derna höjdes med 131,8 mnkr jämfört med 2013 års budget, vilket motsvarar 2,6 %. I Kommunstyrelsens slutliga
budgetförslag uppgår kommunbidragen till 5 205,4 mnkr.
Sammantaget har kommunbidragen till nämnderna ökat
med 3,6 % jämfört med budget 2013.
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Kommunbidrag per nämnd

tkr

Nämnd

Budget
2012

Budget
2013

Budget
2014

Kommunfullmäktige

10 000

10 500

11 000

4 150

4 200

4 300

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
- stadskansliet

59 300

61 600

60 850

102 900

94 400

97 950

300

800

4 800

0

0

0

26 600

30 700

30 100

0

0

0

128 800

140 200

143 200

- föreningsbidrag

39 000

39 200

37 100

Samhällsbyggnadsnämnden

32 150

32 700

33 400

- kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning
- övrig verksamhet
Servicenämnden
Fritids‑ och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa

Tekniska nämnden
- väghållning skog parker m m

135 010

139 350

142 750

- persontransporter

56 750

57 200

58 100

Miljö- och konsumentnämnden

17 000

18 400

19 900

Kulturnämnden

125 350

132 500

147 600

Utbildningsnämnden

457 900

464 900

458 700

Sociala omsorgsnämnden

602 950

621 250

648 400

Arbetslivsnämnden

202 950

210 400

214 400

4 850

5 400

5 500

Överförmyndarnämnden
Stadsdelsnämnd Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet

52 100

55 950

57 150

824 250

863 600

893 400

Stadsdelsnämnd Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet

24 750

26 200

25 250

1 031 800

1 058 600

1 101 150

Stadsdelsnämnd Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Summa

32 000

34 900

39 350

897 900

934 000

971 100

4 868 760

5 036 950

5 205 450
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Investeringsbudget
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje
investeringsanslag är bundet till ett givet projekt och
kan inte användas till annat ändamål än det ursprungli
gen avsedda. Investeringsanslag beviljas antingen direkt i
årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. Anslag genom särskilda
beslut skall grundas på inkomna anbud.
Sammanlagt uppgår de planerade nettoinvesteringarna
under åren 2014-2016 till 1 202 mnkr, varav 473 mnkr
2014, 406 mnkr 2015 och 323 mnkr under 2016. De
något lägre volymerna efter budgetåret är normala med
hänsyn till att projekt med kort framförhållning alltid
dyker upp.

Finansieringsbudgeten och de finansiella avstämningarna
bygger på en årlig investeringsvolym på 370 mnkr för åren
2014‑2016. Erfarenhetsmässigt sker alltid tidsförskjutningar i investeringsprogrammet. Samtidigt tillkommer
nya projekt, av vilka ett flertal är under utredning och inte
är medtagna i budgeten.
För att bedömningen av investeringsvolymen skall bli rätt
i förhållande till de åtaganden som investeringar normalt
innebär så beaktas även externa projekt som t ex Borås
Arena kalkylmässigt. Projekt som dessa där t ex ändrade
ränteförhållanden direkt påverkar kommunens resultaträkning bör bedömningsmässigt betraktas som om de vore
egna investeringar.
I nedanstående tabell redovisas de planerade investeringsprojekten. I de fall anslag anvisas direkt i budgeten har
detta markerats med ”B”.

Investeringsplan 2014-2016
Total Utgift tom
utgift
2013

Verksamhet

Budget
2014

Plan
2015

2016

GEMENSAMMA FUNKTIONER
Särskilda servicefunktioner
Ventilation och energiåtgärder

Lfn

36 500

38 622

5 000 B

0

0

Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler

Lfn

8 000

7 480

1 000 B

0

0

Hyresgästanpassningar

Lfn

21 750

22 222

4 000 B

0

0

Restaurering av Vattentornet, Borås

Lfn

7 000

0

7 000

0

Boråsparkens sommarteater

Lfn

1 650

0

1 650

0

Belysning

Lfn

17 000

0

0

Boråsparken, rotundan

Lfn

1 290

0

1 290

0

Hässle Torg

Lfn

500

500

0

0

Orangeriet i Stadsparken

Lfn

25 000

19 500

0

0

Orangeriet, inventarier

Mn

1 800

1 800

0

0

Stadsdelskontor, inventarier

Sdn Ö

1 000

0

0

1 000

Kopiatorer/utskriftsenheter

Sn

9 000

3 000 B

3 000

3 000

Fordon och maskiner

Sn

45 000

15 000 B

15 000

15 000

Kommunikationsutrustning it

Sn

3 000

3 000 B

0

0

27 940

19 000

Summa Gemensamma funktioner

36

178 490

14 326

5 500

88 150

1 000 B

53 800
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Investeringsplan 2014-2016
Total Utgift tom
utgift
2013

Verksamhet

Plan

Budget
2014

2015

2016

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

3 000

3 000

3 000

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD
Markförsörjning
Inköp av fastigheter

Ks

Summa Infrastruktur och skydd

120 000
120 000

0

GATOR, VÄGAR OCH PARKER
Kommunikationer
Attraktiv stad

Tn

9 000

Div mindre gatu- och broarbeten

Tn

19 500

6 500 B

6 500

6 500

Program för tillgänglighet

Tn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Gång- och cykelvägar

Tn

9 000

5 000 B

3 000

3 000

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort

Tn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Upprustning centrummiljöer

Tn

3 000

1 000

1 000

1 000

Viared

Tn

11 000

6 000

0

0

Borås flygplats

Tn

500

0

0

Saltemadsbron

Tn

3 500

3 500

0

0

Förbifart Sjöbo - Fristadvägen genom Sjöbo

Tn

33 730

7 730 B

0

0

Promenadstråk längs Viskan

Tn

6 000

1 000 B

4 500

500

Grönområdesplanen

Tn

1 500

500 B

500

500

Lekplatser

Tn

12 000

5 000 B

4 000

4 000

Alelyckan

Tn

1 200

1 000 B

0

0

Stadsparken - ytor runt orangeriet

Tn

5 000

5 000

0

0

Sjömarkensbadet upprustning

Tn

2 500

2 500

0

0

Parkouranläggning

Tn

1 000

1 000

0

0

51 230

24 500

20 500

7 000

7 000

3 000

1 500 B

1 500

1 500

5 000

500 B

26 000

Parkverksamhet

Summa Gator, vägar och parker

124 430

200

31 200

FRITID OCH KULTUR
Idrotts- och fritidsanläggningar
Konstgräsutveckling

FoF

21 000

Diverse mindre inventarier på idrottsanläggningar

FoF

4 500
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Investeringsplan 2014-2016
Total Utgift tom
utgift
2013

Verksamhet

Budget
2014

Plan
2015

2016

Evenemangsstaden Borås

FoF

2 000

2 000 B

0

0

Näridrottsplatser

FoF

1 000

1 000

0

0

Sandaredsbadet

Lfn

30 000

30 000

0

0

Konstnärlig utsmyckning samt inköp av konst

Kn

2 400

800

0

Nytt scengolv och fallridå

Kn

900

990

0

0

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst

Kn

100

100 B

100

100

Textile Fashion Center

Kn

9 450

9 450 B

0

0

Inventarier och diverse mindre investeringar

Kn

1 100

500 B

300

300

53 340

9 700

4 900

25 000

25 000

25 000

27 600 B

27 600

27 600

20 000 B

0

0

10 000

10 000

10 000

82 600

62 600

62 600

0

0

22 000

Kulturverksamhet

Summa Fritid och kultur

72 450

800 B

0

AFFÄRSVERKSAMHET
Näringsliv
Utbyggnad av övriga industriområden

Ks

75 000

Utbyggnad av Västra Viared

Ks

236 700

Utbyggnad av Nordskogen

Ks

40 000

Ks

30 000

20 000

Bostäder
Utbyggnad av bostadsområden
Summa Affärsverksamhet

381 700

0

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Förskola
Förskola Sjömarken, 6 avd

Lfn

28 000

Trandaredsgården tillbyggn 2 avd

Lfn

14 500

2 000

12 500

0

0

Förskola Johanneslundsgatan, 7 avd

Lfn

31 000

3 500

27 500

0

0

Förskola Dammsvedjan, 6 avd

Lfn

28 000

1 000

14 000

13 000

Förskola Dalsjöfors, 6 avd

Lfn

28 000

0

0

1 000

Frufällegården, ombyggnad kök

Lfn

2 340

2 340

0

0

Förskola Brämhult

Lfn

28 000

110

0

1 000

26 890

Förskola Sparsör, 6 avd

Lfn

29 500

200

0

1 000

24 500

Förskola Hestra, 7 avd

Lfn

31 200

30 211

0

0
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Investeringsplan 2014-2016
Total Utgift tom
utgift
2013

Verksamhet

Plan

Budget
2014

2015

2016

Förskola Trandared, 6 avd

Lfn

28 000

32

1 000

12 974

13 994

Förskola Milstensgården, 7 avd

Lfn

31 000

3 607

27 393

0

0

Fristad, 6 avd

Lfn

28 000

0

0

1 000

Förskola Sagavallen, 6 avd

Lfn

28 000

0

500

2 500

Förskola Ramnås, 6 avd

Lfn

28 000

6 500

21 000

0

Förskola Centrum, 6 avd förstudie

Lfn

500

500

0

Förskolor inventarier samtliga SDN

Sdn

8 000

3 000

1 500

3 500

Bodaskolan etapp 2, inventarier

Sdn Ö

1 500

0

0

1 500

Bodaskolan etapp 2 inkl stadsdelskontor

Lfn

198 500

30 000

108 500

57 906

Särlaskolan (byggnadens yttre delar)

Lfn

16 000

1 000

5 000

5 000

Bergdalsskolan ombyggnad

Lfn

68 154

66 145

2 009 B

0

0

Ombyggnad Kristinebergskolan inkl
ny gymnastikbyggnad

Lfn

108 000

9 079

58 034 B

40 860

0

764 194

117 478

173 765

206 334

172 790

23 000

0

500

Grundskola

Summa Pedagogisk verksamhet

2 094

VÅRD OCH OMSORG
Omsorg om äldre- och funktionshindrade
12 lgh soc psyk ej lägesbestämda

Lfn

25 500

1 287

1 213

Teknikgatan 6 lgh soc psyk

Lfn

13 799

9 697

4 102 B

0

0

60 platser Äldreboende

Lfn

100 000

0

0

2 500

Kadriljgatan 6 lgh LSS

Lfn

14 900

500

3 700

10 700

0

Norra Sjöbogatan 6 lgh LSS

Lfn

9 500

3 145

6 355

0

0

Logatan 5 lgh (f d Älggatan) LSS

Lfn

12 000

9 908

2 092 B

0

0

Inventarier boenden

SOn

800 B

1 200

800

Summa Vård och omsorg
SUMMA NETTOINVESTERINGAR

Försäljning av mark och fastigheter

Ks

2 800
178 499

24 537

18 262

34 900

3 300

1 819 763

261 365

472 997

405 974

323 090

-35 000

-35 000

-35 000

-105 000
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Kommunfullmäktige
Ekonomiskt sammandrag
Intäkter

tkr

2012

2013

2014

82

50

80

Kostnader

-10 795 -10 550 -11 080

Nettokostnader

-10 713 -10 500 -11 000

Kommunbidrag

10 000

10 500

11 000

-713

0

0

Ackumulerat resultat

Resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Kommunfullmäktiges uppgift
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommun
fullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst
• mål och riktlinjer för verksamheten
• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
• nämndernas organisation och verksamhetsformer
• årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna
Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2011-2014 är följande.
Socialdemokraterna
Moderaterna
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Vägvalet
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna

24
19
6
3
1
5
4
5
6

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet
inkl partistöd, förtroendemannautbildning och representation räknas upp med 500 tkr inför 2014, vilket motsvarar
beräknade kostnadsökningar. Verkligt utfall regleras varje
år till 0 då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera avvikelser. Kommunbidraget fastställs till 11 mnkr.

Verksamheten 2014
Under det kommande verksamhetsåret planeras tio kvällssammanträden, ett halvdagsammanträde för behandling
av årsredovisning inkl ansvarsfrihet samt ett tvådagarssammanträde för behandling av nästa års budget.
Kommunen ger ett ekonomiskt stöd till de politiska
partierna representerade i Kommunfullmäktige för att
förbättra partiernas möjligheter att medverka i opinionsbildningen och därigenom stärka den lokala demokratin.
Varje parti får ett och ett halvt belopp Grundnivå (GN)
enligt ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda” i grundstöd. Vidare erhåller varje parti
ett GN per mandat.
Partierna i Kommunfullmäktige får också bidrag till utbildning av sina förtroendevalda och har dessutom möjlighet till två dagars studiebesök inom verksamhetsområdet.

Kommunfullmäktiges
uppdrag 2014
En tvärpolitisk arbetsgrupp har under 2013 blivit klar med
en handbok om medborgardialoger. Under 2014 kommer
medborgardialoger att genomföras i praktiken. Det övergripande ansvaret för att planera och samordna dialogerna
vilar på en särskild beredning under Kommunfullmäktige.
Verksamhetsmått

Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till förtroendemannaut
bildning.

2012

2013

2014

-5 879

-5 444

-5 735

-4 834 - 5 056

-5 265

Sammanträden m m
Nettokostnader tkr
Partistöd
Nettokostnader tkr
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Revisorskollegiet

Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

679

855

675

Kostnader

-5 505

-5 055

-4 975

Nettokostnader

-4 826

-4 200

-4 300

Kommunbidrag

4 150

4 200

4 300

-676

0

0

2 254

2 254

-

-

-

-

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Revisionen syftar till att pröva om verksamheten sköts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, i överensstämmelse med budget och fullmäktiges fastställda mål, om räkenskaperna är rättvisande
och om organisationen är ändamålsenlig samt om den
interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Ett övergripande mål för Stadsrevisionen är att granska
Borås Stads verksamhet med avseende på ändamålsenlighet, effektivitet och krav på intern kontroll.
Revisionens mål är även att granska i en omfattning som
följer god revisionssed, vilket bl a innebär:
• att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och
prioritering utgår från en risk och väsentlighetsanalys
och specificeras i revisionsplaner för Första och Andra
revisorsgrupperna
• att nämndernas granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål och på ett
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt
att den interna kontrollen av verksamheten är tillräcklig
• att granska om redovisningen har utförts enligt god
redovisningssed, dvs om de löpande och årliga räkenskaperna är rättvisande
• att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder
• att lämna revisionsberättelse och förslag när det gäller
ansvarsprövning

Revisorerna skall varje år till Kommunfullmäktige i revisionsberättelsen avge en bedömning av granskningsresultatet samt avge ett särskilt uttalande om att ansvarsfrihet
tillstyrks eller ej.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till revisorskollegiet ökar till 4,3 mnkr.
Då kollegiet har ett ackumulerat överskott på 2,3 mnkr
finns möjlighet att söka frigöra detta om ytterligare behov
finns. För 2014 uppgår den egna personalstyrkan till totalt
5 revisorer. Den egna personalstyrkan kompletteras med
köp av externa revisionskonsulter.

Verksamheten 2014
Stadsrevisionen utgörs för närvarande av tolv av fullmäktige valda revisorer fördelade på två revisorsgrupper.
Ordförande och vice ordförande ur respektive grupp bildar
tillsammans ett revisorskollegium. Under Revisorskollegiet
lyder Stadsrevisionen, som biträder revisorsgrupperna i
granskningsarbetet.
Genom en effektiv revision ska Kommunfullmäktiges
behov av tillsyn och kontroll av verksamheten säkras.
Enligt revisionsplanen kommer all verksamhet att granskas utifrån tillgängliga resurser och efter vad som bedöms
väsentligt och riskfyllt. Efter en väsentlighets- och riskbedömning kommer viss fördjupad granskning att utföras.
Därutöver ska Revisionen följa upp och efter behov biträda
nämnderna i uppbyggnaden av en effektiv organisation för
intern kontroll.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är fördelat på två kommunbidrag. Det första avser
Kommunstyrelsens förvaltning som redovisas under Stadskansliet. Det andra kommunbidraget avser kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt
samband med Kommunstyrelsens egen verksamhet men som ändå ansvarsmässigt
budgeteras här.

Stadskansliet
Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

53 638

55 247

55 231

-124 817

-116 847

-116 081

Nettokostnader

-71 179

-61 600

-60 850

Kommunbidrag

71 581

61 600

60 850

402

0

0

5 000

5 000

5 000

Intäkter
Kostnader

Resultat
Ackumulerat resultat
Investeringar

-72 508 -166 000 -122 600

Försäljning av mark
och fastigheter

28 864

35 000

35 000

Nämndens uppgift
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den
verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor.
I Stadskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt att följa upp, utvärdera
och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också
att arbeta med kvalitetsfrågor, informera om ny lagstiftning, huvudmannaskapsgränser m m.
Ambitionen är att koncentrera arbetet till större strategiska
ledningsfrågor och samtidigt överlåta åt nämnderna att
självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom
fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas
42

mot målstyrning i kombination med utvärdering och analys av nämndernas resultat. Kommunstyrelsens roll som
”koncernledning” med ansvar även för den verksamhet
som drivs i bolagsform ska utvecklas.
Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän
kommunadministration, ekonomistyrning, personal/
förhandling, samhällsplanering, näringslivsfrågor, kvalitet
och utveckling samt information/marknadsföring.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2014 blir 60,85 mnkr, vilket är
en minskning med 0,75 mnkr. Utöver årlig uppräkning
ligger det i denna summa kompensation med 0,8 mnkr
avseende en ny tjänst samt tillbakaföring av medel för
förbättringsledarna på 2,85 mnkr till stadsdelsnämnderna,
Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Flera
av uppdragen till verksamheten ligger i budgetskedet helt
eller delvis finansierade genom centralt avsatta medel som
senare kommer att fördelas till de verksamheter de berör.
Exempel på denna typ av projekt under Kommunstyrelsen
är ”Stöd till lokal utveckling” där det är avsatt 2,0 mnkr.

Verksamheten 2014
Ekonomistyrningen fortsätter att förbättra budget,
årsredovisning och andra styr- och uppföljningsprocesser.
Under de senaste åren har ekonomistyrningen utvecklat
sin roll. Detta har inneburit ett arbete med att tillsammans med den politiska ledningen föra ut och få förståelse
för ekonomiska styrsignaler i organisationen. Syftet har
varit att bygga en plattform med fakta och fastställda mål
för att ge förutsättningar för diskussioner på olika politiker- och tjänstemannanivåer.
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Kommande års stora planerade investeringar inom kommunkoncernen ställer stora krav på att säkra tillgången till
finansiering. I syfte att säkra tillgången på kapital kommer
internbanken under året skapa en längre kapitalbindning
i låneportföljen. Detta görs bland annat via emissioner på
det under 2013 startade obligationsprogrammet.
För att klara Borås Stads rekryteringsbehov och behålla
personalen behövs en hel del strategiska åtgärder för att
öka vår attraktivitet. Kommunstyrelsen ska utveckla områdena organisation, ledarskap, flexibla arbetstider, minskning av andelen deltidsanställda, alternativa ersättningssystem, karriärmöjligheter och kompetensutveckling.
Arbetet med att minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda måste ha fortsatt hög prioritet genom att
intensifiera arbetet med rehabilitering, utveckla samverkan med företagshälsovården och lyfta fram goda exempel på hälsofrämjande arbete. En fortsatt satsning på att
motverka ohälsa görs också genom projektet Medarbetarcentrum, som drivs i Sjuhärads kommunalförbunds
regi. Ett arbete pågår för att utveckla jämställdhetsintegreringen inom kommunens verksamheter.
Näringsliv fortsätter arbetet med att bygga Borås varumärke som kreativ mode och textilstad. Textile Fashion
Center respektive MarketPlace Borås är två viktiga
redskap likväl som att tillsammans med BoråsBorås TME
AB verka för att flera möten inom området lokaliseras till
Borås. Under projektnamnet ”Creative Camp” fortsätter
arbetet med kreativa företag kring textil- och modeindustrin, i syfte att stärka, förmera och fördjupa innehållet i
textil och modestaden.
Borås Stad deltar tillsammans med övriga Sjuhäradsbygden i arbete med mål att nå Levande landsbygd i Sjuhärad
2014. Arbetet drivs i projekt Leader Sjuhärad som stöttas
av EU och svenska landsbygdsprogrammet med satsning
på ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Arbetet
sker i partnerskap mellan offentlig, privat och ideell sektor.
I samband med budget 2014 har Kvalitet och utveckling
fått ett större ansvar för att utveckla och kvalitetssäkra
målstyrning och uppföljning. Det sker dels genom att
föreslå och definiera indikatorer som ska mäta hur vi når
visionen Borås 2025, dels genom att ansvara för analyserna
för respektive målområde, och ur ett övergripande hållbarhetsperspektiv.

Nämndens uppdrag 2014
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2014 utreda
”framtidens kollektivtrafik” och att ta ett helhetsgrepp
om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och
infogad i en trafikstrategisk utredning. Där ingår bland

annat att utreda frågor som gäller en yttre ring, förbifarter, parkering, spårburen trafik och busstorgets framtida
placering.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett markstrategiskt program som redovisar motiv och urvalskriterier
för framtida markförvärv och försäljningar.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag med förutsättningar för ledning, styrning
och ekonomiska förutsättningar för projekt Viskan.
Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat uppdrag att se
över hur grundskolans anpassningskostnader till förändrat
elevunderlag ska hanteras framöver, då det idag ser olika
ut mellan våra stadsdelsnämnder.
Heltidstjänster införs för i princip alla, med möjlighet till
tjänstledighet för den som vill jobba deltid. Målet är att
delade turer inte ska förekomma.
Under 2014 utreds och utpekas Götalandsbanans sträckning genom kommunen. Översiktsplan med fokus på
järnvägssträckningen ska möjliggöra exploatering av nya
bostads- och verksamhetsområden.
I arbetet med utveckling av budget, årsredovisning samt
vision Borås 2025 får Kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda möjligheten att inrätta ett hållbarhetsbokslut.
Jämställdhetsintegrerad budget, det vill säga att resursfördelningen mellan kvinnor och män synliggörs, införs
under året.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser
som krävs för att hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby.
En reviderad näringslivsstrategi tas fram under 2014.

Investeringar
Inköp och försäljning av fastigheter

För inköp av fastigheter budgeteras ett belopp på 40,0
mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas för 35,0 mnkr
under 2014.
Utbyggnad av industriområden

Utbyggnad av Viared Västra budgeteras till ett belopp på
27,6 mnkr och Nordskogen till 20,0 mnkr under år 2014.
Övriga industriområden budgeteras till 25 mnkr.
Utbyggnad av nya bostadsområden

För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under år
2014 ett belopp på 10,0 mnkr.
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Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T1
2013

Antal genomförda medborgardialoger
Antal gästnätter i Borås

2
186 492

49 137

200 000

118

200

198 000

410 000

250 000

44

59

50

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder
Tillgång till mark för företagande, m2
Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv

Målvärde
2014

Sysselsättningsgrad (20-64 år)

78%

Antal nya arbetstillfällen vid företagsetableringar, ny- och ometableringar.

23

150

200

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

35

15

100

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum
Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, %
Handelsindex – attraktiv handel

137

200

35

49

106

33
108

Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått bidrag för Lokal utveckling

44

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %

40,1%

47%

5,2%

4%

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje
år, %.
Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

44

14

1

50

1

1

1,3

2

1,8

2

0

0

0

0

48,05

52

54,67
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

-65 839

-58 969

-61 022

-9 449

-9 182

-8 889

-2 873

-3 136

-3 234

-10 088

-9 837

-10 723

7 317

9 500

9 550

1 772

1 700

1 820

10 797

10 335

10 915

Kommunledning, administration
Nettokostnader tkr
Information och marknadsföring
Nettokostnader tkr
Administrativ service
Nettokostnader tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Nettokostnader tkr
Markförsörjning, arrenden
Nettointäkter tkr
Tomträttsavgälder, Näringsliv
Nettointäkter tkr
Tomträttsavgälder Bostäder
Nettointäkter tkr

45

Budget 2014 | Kommunstyrelsen

Kommungemensam verksamhet
Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

76

45

45

Kostnader

-96 064

-94 445

-97 995

Nettokostnader

-95 988

-94 400

-97 950

Kommunbidrag

102 900

94 400

97 950

Intäkter

Resultat

6 912

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Nämndens uppgift
Under den Kommungemensamma verksamheten har den
verksamhet samlats som inte har något direkt samband
med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som
ändå ansvarsmässigt budgeteras under Kommunstyrelsen.
I den kommungemensamma verksamheten ingår avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting, Sjuhärads
kommunalförbund samt kommunens bidrag till NAVET.
Bidrag ges även då kommunen har åtagit sig att svara för
hyran för Stiftelsen PROTEKOs lokaler. Större poster i
den kommungemensamma verksamheten är kommunens
avgift till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund samt
tillköp av kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för
Västtrafik.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Kommunstyrelsens ram för Kommungemensam verksamhet ökas till 97,95 mnkr, vilket är
en ökning med 3,55 mnkr.

Verksamheten 2014
Näringslivsfrämjande åtgärder
Borås Stad har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen
PROTEKO:s lokaler. Stiftelsen är ett fristående resurscentrum för utbildning och rådgivning för företag inom
tekoområdet och närliggande branscher.

Räddningstjänst
Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga,
Tranemo och Ulricehamn har bildat ett räddningstjänstförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som
ska svara för räddningstjänsten inom området. Förbundets
kostnader ersätts av kommunerna utifrån en fastställd
fördelning där Borås Stad har en fast andel på 49,8 %
under 3 år.

Kommunikationer
Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Borås,
upphandlar denna genom olika entreprenader. 2012 tog
regionen över ägaransvaret för Västtrafik genom en skatteväxling och täcker genom ett aktieägartillskott skillnaden
mellan Västtrafiks kostnader och intäkter.
Trafikutbudet följer trafikförsörjningsplanen. Genom
aktieägaravtalet har kommunerna givits tillfälle att genom
tillköp höja ambitionsnivån för Västtrafik. För Borås del
gäller detta gratis resor för pensionärer under lågtrafik
som beräknas till 7,8 mnkr under 2014. Gratis resor för
färdtjänstberättigade och enhetstaxa beräknas till en sammanlagd kostnad av 2,5 mnkr.

Nämndens uppdrag 2014
Under 2014 ska förutsättningarna för att införa skolkort
till samtliga skolungdomar utredas.
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

-14 164

-14 115

-14 649

-1 787

-1 840

-2 005

-69 121

-68 681

-70 920

-10 885

-9 700

-10 311

Bidrag till samarbetsorganisationer, Kommunalförbundet, SKL
Nettokostnader tkr
Näringslivsfrämjande åtgärder, PROTEKO
Nettokostnader tkr
Räddningstjänst
Nettokostnader tkr
Kommunikationer, Västtrafik AB
Nettokostnader tkr
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Valnämnden

Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

-

-

-

Kostnader

-696

-800

-4 800

Intäkter
Nettokostnader

-696

-800

-4 800

Kommunbidrag

650

800

4 800

Resultat

-46

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Nämndens uppgift
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförande av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt
för av Riksdagen och Kommunfullmäktige beslutade
folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksamhet äger av naturliga skäl rum de år det är allmänna eller
EU‑val.
Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans
81 valdistrikt. Kostnaderna för verksamheten under valår
består till största delen av arvoden till valförrättarna i de
olika distrikten. Under de år som inte är valår begränsas
kostnaderna till arvoden till valnämndens ledamöter,
lokalhyror för förvaring av material och nödvändiga kompletteringar av valmaterial.

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens kommunbidrag sätts till 4,8 mnkr 2014, då två
val skall genomföras under året. Kostnaderna för verksamheten under valår består till största delen av arvoden till
valförrättarna i de olika valdistrikten.

Verksamheten 2014
Nämnden kommer 2014 att genomföra EU val i maj månad, och det allmänna valet hålls i september månad.

48

Budget 2014 | Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Resurstilldelningen till Lokalförsörjningsnämndens är i budgeten fördelad på två kommunbidrag eller ansvarsområden. De olika områdena är ”Fastighetsförvaltning” och
”Övrig verksamhet”.

Fastighetsförvaltning
Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

667 214

684 321

688 457

-670 199

-682 634

-694 164

Nettokostnader

-2 985

1 687

-5 707

Kommunbidrag

-1 000

0

0

Resultat

-3 985

1 687

-5 707

-22 300

-11 000

Intäkter
Kostnader

Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

419
-31 528

Nämndens uppgift
Lokalförsörjningsnämndens huvuduppgift är att tillgodose de kommunala förvaltningarnas behov av sunda och
ändamålsenliga verksamhets- och förvaltningslokaler.
Undantag från nämndens ansvar är lokaler och verksamhetsspecifika anläggningar hos bl a Servicenämnden och
Tekniska nämnden.
Verksamheten har tre huvudinriktningar, lokalförsörjning, byggprojekt och fastighetsförvaltning. Målet för
lokalförsörjningen är att kommunens verksamheter
bedrivs i så ändamålsenliga och rationella lokaler som möjligt. Byggverksamhetens mål är att vara samordnande och
verkställande i nybyggnad och ombyggnad av kommunala
fastigheter. Fastighetsförvaltningens mål är att effektivt
sköta kommunala fastigheter och lokaler.
Utveckling av fastighetsförvaltning är en ständigt pågående process. En så låg kostnadsnivå som möjligt är ett
självklart mål utan att för den skull ge avkall på fastigheternas/lokalernas ändamålsenlighet eller underhåll. 2011
byggdes en ny organisation upp för att hantera de nya
uppdragen inom fastighetsförvaltningen samt förvaltningen av idrottsanläggningar. En utmaning är samordna

verksamhetsnämndernas lokalanvändning till det för
kommunen totalt bästa med hänsyn till att behoven inom
olika verksamhetsområden utvecklas olika och därigenom
tillgodose den flexibilitet som är nödvändig i lokalplaneringen.

Ekonomiska förutsättningar
Verksamhetens kostnader täcks av interna hyror från
brukarna och därigenom är utgångspunkten att verksamheten redovisar ett nollresulat. Men i förutsättningarna
ingår också att årsresultatet påverkar brukarnas hyror med
en tvåårsförskjutning. 2014 skall fastighetsförvaltningen
återbetala ett för högt hyresuttag 2012. Detta är orsaken
till att budgeten för 2014 visar ett negativt resultat på
5 707 tkr.
Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, driftkostnader,
fastighetsskötsel och försäkringskostnader. Kostnader för
löpande och planerat underhåll fördelas per kvadratmeter.
I hyran finns pålägg för kostnader för tomma lokaler samt
kostnader för att avhjälpa eventuella fukt- och mögelskador samt genomföra mindre utredningar.
Med hänsyn till den relativt stora omsättningen har
internhyrorna under senare år varit väl avvägda mot
kostnaderna. Målet är att här inte skapa några negativa
resultat då sådana blir en framtida börda för brukarna när
de skall betalas tillbaka. Det är viktigt att lokalförsörjarens ambitionsnivå stämmer överens med brukarnas så att
hyresökningarna uppfattas som rimliga.
En förutsättning för att få kommunens totala budget i balans är i praktiken att verksamheterna effektiviseras. Detta
kan för de flesta nämnder styras genom tilldelningen av
kommunbidrag. För verksamheter som t ex lokalförvaltningen som inte finansieras av kommunbidrag utan av
ersättningar från brukarna finns inte denna direkta metod
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för att styra det ekonomisk utrymmet. Det är därför viktigt att Lokalförsörjningsnämnden kan visa för brukarna
att de generella effektivitetskraven får genomslag även på
kostnadsutvecklingen för lokalförvaltningen.

Ägda lokaler
Den totala kostnadsmassan för ägda internhyresfastigheter
är drygt 469,5 mnkr och med en kostnad på 994 kr/m2.
Detta är en minskning med 5 kr/m2 jämfört med 2013.

Inhyrda lokaler
Internhyran i befintliga inhyrda objekt ger i genomsnitt
en kostnad av 1 028 kronor per förhyrd m², en höjning
med 9 kr per kvadratmeter i förhållande till budget 2013.
Huvuddelen av alla hyresavtal är indexuppräknade.

Verksamheten 2014
Nämndens huvuduppdrag är att skaffa sig överblick över
fastighetsbeståndet och därefter kunna fatta långsiktiga
beslut för Borås Stad. Utveckling av fastighetsförvaltningen är en ständigt pågående process. Nämndens prövande
roll utifrån Borås Stads helhetsperspektiv skall vara stark.
En så låg kostnadsnivå som möjligt är ett självklart mål
utan att för den skull göra avkall på fastigheternas/lokalernas ändamålsenlighet eller underhåll.
Det är viktigt att kvalitén på kommunens fastigheter fortsätter att höjas liksom utvecklingen mot sunda hus. Vid all
planering av byggprojekt skall ett ekologiskt synsätt läggas
på val av material, värme- och ventilationssystem m m.
Lokalförsörjningsnämnden beskriver i sitt budgetförslag
att ett av de viktigare målen är att sänka energiförbrukningen. Driftenheten inventerar löpande möjliga energibesparingsprojekt. Exempel på åtgärder är utbyte av belysningsarmaturer, ventilationsöversyner samt konvertering
av elradiatorer.
Nämnden skall fortsätta förbättringen av lokalförsörjnings‑ och projektprocessen. Speciellt viktiga är de tidiga
skedena i dessa processer. Anspråken i samband med
investeringar måste hållas tillbaka och arbetet med tidiga
programbeskrivningar måste intensifieras för att undvika
fördyringar i byggprojektens sena planeringsskeden. Programmen skall vara så väl underbyggda och analyserade
att de kan utgöra realistiska underlag för beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
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Ett övergripande mål är hållbarhet. Här kommer ekologisk
hållbarhet i fösta rum med en fortsatt energieffektivisering
som ett av huvudmålen. Det är med hänsyn till detta viktigt att lokalförsörjningsnämndens effektiviseringsarbete
fortsätter och att resultaten mäts och följs upp.
Förutom arbetet i befintligt fastighetsbestånd så är energieffektivitet också målet vid tillbyggnad och nybyggnad.
Materialval, yteffektivitet är här faktorer som spelar en roll
och bör beskrivas väl i samband med projekteringar.
Investeringsbudgeten för fastighetsförvaltningen omsluter
2014 ca 249 mnkr. De olika investeringsprojekten kommenteras under respektive brukarnämnd med undantag
för cirka 11 mnkr som utgör s k egna investeringar. Detta
är i första hand projekt inom fastighetsbeståndet såsom
t ex energiutvecklingsprojekt och hyresgästanpassningar.
Lokalförvaltningen har interna energimål. Ett är driftoptimering vid nybyggen av LSS-boenden där målet för energiförbrukningen sätts till 50 kWh/m2

Investeringar
Ventilations- och energisparåtgärder

För ventilations‑ och energisparåtgärder och övrig energieffektivisering avsätts 5,0 mnkr för 2014 i likhet med
2013. Kapitalkostnaderna kommer att läggas på de objekt
som ur driftekonomisk synpunkt har gynnats av åtgärderna.

Hyresgästanpassningar

För mindre investeringar i fastighetsbeståndet avsätts 4,0
mnkr för 2014 i likhet med 2013. Detta innebär en smidighet i processen för att anpassa lokaler.

Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler

Begränsad tillgänglighet till vissa kommunala lokaler är
fortfarande en realitet för många grupper av personer med
funktionsnedsättning. I investeringsbudgeten avsätts därför i likhet med 2013 1,0 mnkr för 2014 för åtgärder som
syftar till att förbättra tillgängligheten för dessa grupper.

Konvertering elradiatorer

Utbyte av elradiatorer mot fjärrvärme eller pellets pågår.
Eftersom det vid årsskiftet beräknas återstå cirka 10 mnkr
av tidigare beviljade anslag avsätts inget ytterligare för
2014.
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Belysning

Boråsparken, Rotundan

Genom att byta ut gamla armaturer genom teknik och
närvarostyrning, dagsljusavkännare mm kan man effektivisera elanvändningen. 1,0 mnkr beräknas gåt åt under
2014.

Lokalförsörjningsnämnden anger att det finns behov av
renovering och upprustning av Rotundan i Boråsparken.
Kommunstyrelsen avsätter 1 290 tkr under 2015.

Restaurering av Vattentornet

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat en utgift på 7,0
mnkr för att upprustning av Vattentornet och tillhörande
byggnader. Kommunstyrelsen avsätter 7,0 mnkr under
2015.

Hässle Torg
Samtal har förts mellan Stadsdelsnämnden Öster och AB
Bostäder om omdaning av Hässle Torg. För att konkretisera dessa planer avsätts 0,5 mnkr under 2014 för fortsatt
utredningsarbete.

Boråsparkens sommarteater

Lokalförsörjningsnämnden redovisar ett behov av underhåll och upprustning av Boråsparkens Sommarteater.
Kommunstyrelsen avsätter 1 650 tkr under 2015.

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

0

0

0

0

Total energianvändning för uppvärmning av kommunens och de kommunala
bostadsbolagens fastigheter, kWh/kvadratmeter.

121

140

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

1,2

2

1,6

2

0

0

1

0

58,1
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal genomförda medborgardialoger
Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

135

51

Budget 2014 | Lokalförsörjningsnämnden

Verksamhetsmått
2012

2013

2014

441 924

462 266

463 087

-438 858

-460 663

469 457

-11 444

-12 630

-11 136

- konsumtionsavgifter tkr

-75 468

-80 603

-81 211

- löpande underhåll tkr

-26 046

-21 229

-21 695

- planerat underhåll tkr

-32 320

-36 133

-37 410

- förvaltningskostnad tkr

-14 995

-15 578

-15 020

-1 747

-1 888

-1 422

-230 720

-246 595

-254 167

Antal ägda m2*

419 854

422 492

426 864

Kostnader kr/m

2

950

999

995

Antal hyrda m2

183 928

185 071

187 268

1 033

1 019

1 028

Ägda fastigheter
Intäkter tkr
Kostnader tkr
Varav
- driftkostnader tkr

- lokalbankskostnader tkr
- kapitalkostnader tkr

Kostnad kr/m

2

* Exkl vissa idrottsanläggningar
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Övrig verksamhet
Ekonomiskt sammandrag
Intäkter
Kostnader

tkr

2012

2013

2014

123 925

135 381

144 395

-158 589

-166 081

-174 495

Nettokostnader

-34 664

-30 700

-30 100

Kommunbidrag

26 600

30 700

30 100

Resultat

-8 064

0

0

6 680

6 930

Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

-250

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2014 är 30,1 mnkr. Detta är en
sänkning med 0,6 mnkr jämfört med 2013 trots att en
städkonsulent överförts från Stadsdelsnämnden Väster.
Sänkningen beror på att den låga inflationen medfört en
begränsad uppräkning av kostnadsnivån.
Verksamhetsmått

-

2012

2013

2014

30

30

30

Pensionärsbostäder
Antal hyrda lägenheter

Nämndens uppgift

Yta m

1897

1 897

1 897

1012

1 030

1 030

Intäkt per m2

972

972

972

Resultat

-40

-58

-58

53 072

57 975

54 778

-65 396

-65 796

61 492

12 323

-8 001

-6 717

2

I Lokalförsörjningsnämndens övriga verksamhet ingår ett
antal mycket olika verksamheter som ansvarar solidariskt
för ramens resultat:
Ledning och administration, övriga fastigheter, pensionärsbostäder, LSS‑bostäder, äldreboende, koloniträdgårdar, civilförsvarsanläggningar, kiosker, personalserveringar, mark- och fastighetsreserv, försäkrings- och
säkerhetsverksamhet.

Kostnad per m2

Ledningsadministrationen omfattar Lokalförsörjningsnämndens och kontorets gemensamma administration
samt personalserveringarna i Fullmäktigehuset, Stadshuset
och förvaltningshuset Nornan.

LSS-boende

Övriga fastigheter innehåller ett antal fastigheter som av
olika anledningar är svåra att hantera inom lokalförvalt
ningens internhyressystem. Detta innebär i princip att
hyran inte helt täcker respektive fastighets kostnad, varför
resterande del får finansieras via kommunbidrag.

Övriga fastigheter

Äldreboende
Intäkter
Kostnader
Resultat

Intäkter

16 523

16 357

20 844

Kostnader

25 476

-26 873

-30 638

Resultat

-8 952

-10 516

-9 794

23 175

29 442

36 906

-28 819

-35 130

-43 239

-5 644

-5 688

-6 333

Intäkter
Kostnader
Resultat

Markreserv innehåller fastigheter och lokaler som kommunen äger i olika syften. Förvaltningsuppdragets omfattning styrs i stor utsträckning utifrån överordnade beslut
om mark- och fastighetsförvärv samt försäljningar.
LSS‑boendet ger inte full kostnadstäckning varför verksamheten är redovisad inom övrigtramen.
Äldreboendet avser boende för äldre med biståndsbeslut.
Inom gruppen ägda och hyrda boenden finns 914 lägenheter. Hyrorna täcker inte fullt kostnaderna varför verksamheten redovisas inom övrigtramen.
Pensionärslägenheterna omfattar 30 bostadsrättslägenheter i anslutning till servicehuset Duvan på Lugnet.
Ambitionen är att lägenheterna successivt skall förändras
från boende för äldre till LSS-boende eller annan form av
anpassat boende.
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Servicenämnden

Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

550 892

553 497

596 717

-547 009

-553 497

-596 717

Nettokostnader

3 883

0

0

Kommunbidrag

0

0

0

3 883

0

0

Intäkter
Kostnader

Resultat
Ackumulerat resultat

27 868

27 868

-

Nettoinvesteringar

-16 314

-18 000

-21 000

Nämndens uppgift
Servicenämnden har till uppgift att erbjuda och utföra
tjänster till kommunala förvaltningar och företagm m.
Genom att samla de kommunaltekniska resurserna finns
förutsättningar för en effektiv och rationell produktion.
Verksamheten skall kontinuerligt anpassas till den volym
och kvalité som beställs. Servicenämnden tillhandahåller
följande tjänster
• tryckeriservice och kopieringstjänster
• entreprenad, parkverksamhet och idrottsanläggningsskötsel
• bygg- och fastighetsservice
• fordonsuthyrning
• verkstadsservice, förrådshållning och uthyrning
• IT-service
• Redovisningsservice
• Växel och reception
• Löneservice
Servicenämndens övergripande verksamhetsidé är att ”Alla
medarbetare verkar för Borås Stads bästa i uppgiften att
vara kommunens leverantör av stadsteknik och adminis‑
trativa tjänster”
Ledstjärnor för Servicenämnden som alltid skall prägla
beteendet och sättet att utföra arbetsuppgifterna är:
• Måluppfyllelse Vad är vår uppgift? Vad får vi betalt för?
• Rätt kvalitet Ej för hög! Ej för låg!
• Effektivt resursutnyttjande Använd krafterna rätt!
• Helhetssyn Inte bara egen verksamhet utan även till
kommunens bästa!
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• Omtanke Visa intresse respekt och omtanke gentemot
medarbetare, kollegor och arbetskamrater och deras
arbetssituation.
• Sund ekonomi Bra ekonomisk kontroll på vår verksamhet!
• Affärer Vara omdömesgill och klok i beställare/utförandeprocessen.

Ekonomiska förutsättningar
Som brukligt budgeteras ett ekonomiskt 0-resultat för
Servicenämnden även under år 2014. De tillkommande
verksamheterna IT, redovisning m m har ökat omsättningen med ca 120 mnkr och antal medarbetare med
100-110 stycken. Liksom den befintliga verksamheten
finansieras de nya funktionerna av brukarna. Detta ställer
då krav på Servicenämnden att inte automatiskt kostnadskompenserar sig i priserna till brukarna. Verksamheten
måste löpande rationaliseras för att möta utvecklingen.
Kommunstyrelsen förutsätter att Servicenämnden bidrar
till att uppfylla de effektivitets- och rationaliseringskrav
som ställs på de tekniska verksamheter som är nämndens
huvudbeställare och övriga nämnder/förvaltningar när det
gäller de administrativa tjänsterna.

Nämndens uppdrag 2014
Verksamheten skall även fortsättningsvis fokusera på effektivitetsutveckling. Servicenämnden får i uppdrag att
redovisa jämförelser med liknande verksamheter inom
andra kommuner samt med aktörer på den öppna marknaden. Ambitionen är att ha en hög professionell nivå inom
alla områden.
Nämnden skall fullt ut implementera den nya IT-tjänsteförvaltningsmodellen i Borås Stad tillsammans med
Stadskansliet som är beställare/ägare.
Servicenämnden skall tillsammans med Stadskansliet
fortsätta att utveckla beställar/utförarkonceptet för alla de
nya administrativa funktionerna som tillfördes verksamheten 2011.
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Investeringar
Fordon och maskiner

Servicenämnden håller genom sin fordonsenhet samtliga
förvaltningar och en del bolag med fordon och maskiner. För utbyte av fordon och maskiner budgeteras 15,0
mnkr. Vid nyinköp skall miljöfordon, där så är möjligt,
upphandlas. Nivån är att betrakta som ett förslagsanslag.
Finns absoluta behov kan anslaget överskridas ett enskilt
år.

Kopiatorer/utskriftsenheter

Tryckeriet ansvarar för merparten av kommunens kopiatorer och utskriftsenheter. Maskinerna köps in och hyrs ut
genom internhyresavtal till de beställande förvaltningarna.
För 2014 avsätts 3,0 mnkr till Servicenämndens förfogande.

Kommunikationsutrustning IT

Den centrala tekniska infrastrukturen består främst av servrar och kommunikationsutrustning som har en livslängd
på ca 5 år. Till nämndens förfogande avsätts 3,0 mnkr
årligen till förnyelse och utbyte.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

71

71

67

72

Andel ekologiska livsmedel

35

Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

4
5,04

4,5

4,7

4

9,3

8

11,2

7
37,2
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Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar;
fritid- och folkhälsa samt föreningsbidrag.

Fritid- och folkhälsa
Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

43 258

43 467

39 912

Kostnader

-174 599

-183 467

-183 112

Nettokostnader

-131 341

-140 000

-143 200

Kommunbidrag

128 807

-140 000

143 200

-2 534

0

0

3 128

3 128

-

-19 061

-28 018

-41 500

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Till Fritids- och folkhälsonämndens huvuduppgifter hör
att tillgodose såväl allmänhetens som organisationers
behov av anläggningar för motion, rekreation, upplevelser
och tävlingsverksamhet samt att främja fritidsverksamheten i kommunen. Som ett led i detta uppdrag ansvarar
nämnden för verksamheten vid stadens bad-, idrotts- och
friluftsanläggningar.
Fritids- och folkhälsonämnden har även huvudansvaret för
det övergripande folkhälsoarbetet i kommunen. Till detta
hör riktade och generella insatser för att förbättra hälsan
hos stadens medborgare och arbetet med en säker och
trygg kommun, välfärdsbokslut, ungdomars inflytande
och delaktighet samt det brotts- och drogförebyggande
arbetet i kommunen.
Fritids- och folkhälsonämnden är också kommunens tillsynsmyndighet för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt
alkohol- och tobakslagen och utövar kontroll enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel samt avger yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen.
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Under fritids- och folkhälsonämndens ansvar finns Brygghuset – den självklara mötesplatsen där ungas drömmar
och idéer kan förverkligas. Här drivs frågor om ungas
framtid när det gäller fritid, kultur, hälsa och arbetsliv.
Brygghuset ska vara en angelägenhet för hela Borås Stad.

Ekonomiska förutsättningar
Nettokostnaderna budgeteras till 143,2 mnkr vilket är en
ökning med 2,3 % jämfört med 2013. Kommunbidraget
har höjts med 0,7 mnkr avseende ekonomisk effekt under
2014 för det nya Gymnastikens hus och med 0,25 mnkr
till förstärkt bemanning vid tillsyn av handel med tobak,
folköl och receptfria läkemedel.

Verksamheten 2014
2014 blir ett stort evenemangsår. Förberedelserna för
O-ringen 2015 blir allt mer intensiva. Närmast i tid är
SM-veckan som Borås Stad är värd för under sommaren
2014. I knivskarp konkurrens fick Borås den stora äran att
arrangera SM-veckan i samverkan med Riksidrottsförbundet och Sveriges Television. Under en veckas tid kommer
mellan 30-35 olika idrotter att kröna nya svenska mästare
och tävlingarna får stor uppmärksamhet i SVT och övriga
media. Ambitionen är att göra arrangemanget till den
hittills bästa SM-veckan någonsin. En prioriterad insats
under 2014 är att skapa förutsättningar för ett nytt ”Gymnastikens Hus” som även innehåller anpassade lokaler för
människor med funktionsnedsättning som vill idka idrott.
Detta kommer att förverkligas i den nuvarande Sjuhäradshallen.
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Nämndens uppdrag 2014
Genomföra en inventering av samtliga platser för spontan
aktivitet i hela Borås.
Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i förvaltningens bokningssystem under 2014.
Borås har deltagit i ett projekt för att skapa ett sammanhållet och lätt tillgängligt föräldrastöd. Målet är att alla
föräldrar genom ett varierat utbud skall erbjudas ett generellt stöd oavsett barnens ålder. Syftet har varit att utveckla
befintlig föräldrastödsverksamhet. Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att permanenta denna verksamhet.

Investeringar
Konstgräsplaner

Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter utbyggnaden
av konstgräsplaner enligt nämndens antagna plan. För
2014 avsätts medel för påbörjande och anläggande av 2
nya konstgräsplaner på Boda och Byttorp. För ändamålet
avsätts 7,0 mnkr.

Diverse mindre inventarier och utrustning

Avser behov inventarier och utrustning till anläggningarna såsom gräsklippare, bevattningsutrustning,
badbryggor m m. Inom detta konto avsätts årligen 1,5
mnkr..

Evenemangsstaden Borås

Avser investeringar som gör att staden skall kunna vara
attraktiv och fungera väl som arrangör av mästerskap
och evenemang. För 2014 ingår bl a mobila läktare inför
SM-veckan 2014 och O-ringen tävlingarna 2015. Inom
detta konto avsätts 2,0 mnkr under 2014.

Sandaredsbadet

Avser ombyggnad av Sandareds sim- och idrottshall.
Anläggningen är drygt 40 år gammal och det finns
ett stort behov att genomföra en renovering av anläggningen. Det som kommer att åtgärdas är bl a inomhusmiljön, energiåtgärder, tillgänglighetsanpassning,
arbetsmiljön, vattenrening och relining av bassängen.
Den totala investeringsutgiften beräknas till 30,0 mnkr
och hela summan avsätts under 2014.

Näridrottsplatser

Fritids- och folkhälsonämnden har tidigare erhållit 9,9
mnkr. för att stimulera folkhälsan i kommunen genom
att anlägga näridrottsplatser och senioraktivitetsplatser.
Nämnden vill nu gå vidare med att fortsätta att bygga
näridrottsplatser i områden där det finns behov. För
2014 avsätts 1,0 mnkr.

57

Budget 2014 | Fritids- och folkhälsonämnden

Kommunfullmäktiges indikatorer
Utfall
2012

Kommunfullmäktiges indikatorer

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Antal genomförda medborgardialoger

Målvärde
2014
6

Andel säker och tryggcertifierade föreningar, %

14

Antal arrangemang för ungdomar och unga vuxna på Brygghuset

75

100

Antal barn och unga, 6-20 år, som tillhör någon förening

21 500

Andel elever i åk 8 som uppger att de har en vuxen i sin närhet som det kan
prata förtroligt med, %

92

Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter

4

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

3,9

2

5,2

3

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

3,8

2

4,5

3

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

50

Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Borås Arena
Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Huvudarenan

1 548

Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Arena 2
Antalet andra arrangemang som ej är fotboll

2

1 700

1 500

1 700

1 400

7

5

Antal bokningar på Borås Arena Konferens

90

Simhallar
Antal besökare Stadsparksbadet

264 577

284 000

275 000

Antal besökare Borås Simarena

108 965

103 000

110 000

Antal besökare Sandaredsbadet

68 160

63 000

65 000

Antal besökare Dalsjöbadet

33 525

33 000

34 000

Alidebergsbadet

10 460

27 000

27 000
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Föreningsbidrag
Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

48

-

-

Kostnader

-38 186

-39 400

-37 100

Nettokostnader

-38 138

-39 400

-37 100

Kommunbidrag

38 933

39 400

37 100

855

0

0

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Nämndens uppgift
Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastlagda regler till ungdoms‑, invandrar-, pensionärs‑ och
funktionshindrade samt sociala föreningar. Huvudsyftet
med bidragen är att stimulera ett brett fritidsutbud, som
tillgodoser olika intressen.
Bidrag till ungdomsverksamhet utgår i form av grundbidrag, lokalbidrag, aktivitetsbidrag och administratörsbidrag. Syftet med bidragen är att
• stödja ungdomsverksamhet i åldern 6-20 år
• stimulera aktiviteter
• lämna stöd till föreningarnas egna anläggningar och
lokaler genom driftbidrag och anläggningsbidrag.
För att stimulera ungdomar till idrottsverksamhet bedrivs
en idrottsskola för ungdomar i åldern 7-10 år. I denna
ges service och information till föräldrar, utbildning av
ledare samt kontakter mellan föreningar, idrottsskolan och
skolan.
Bidrag till invandrarföreningar ges i form av grundbidrag,
aktivitetsbidrag och lokalbidrag. Syftet är dels att stödja
invandrarna att bevara och utveckla ursprungslandets kultur och seder, dels att främja kontakter med svenskar och
svenskt samhällsliv. Som villkor för grundbidrag gäller bl a
att föreningen under året skall redovisa minst 30 aktivitetssammankomster. För att få lokalbidrag krävs minst 70
aktivitetssammankomster.
Bidrag till pensionärsföreningar ges i form av grundbidrag.
Bidragen till föreningar med funktionshindrade ges i
form av grundbidrag, lokalbidrag och verksamhetsbidrag.
Bidragsberättigad medlem är medlem som under kalenderåret fyller minst 6 år. Kraven för bidrag är anpassade
till de funktionshindrades speciella förutsättningar.

Bidrag lämnas också till politiska ungdomsföreningar.
Bidragen styrs av hur många mandat resp parti har i
Kommunfullmäktige. Därutöver utgår s k riktade bidrag
till ett antal föreningar, bl a SISU-idrottsutbildarna, Borås
Ungdomsallians, Korpen, 4 H, m fl. Nämnden ansvarar
även för bidragsgivningen till sociala föreningar, utdelning
ur donationsfonder, bidrag till enskilda och Samfond 3;
bidrag till barn- och ungdomsföreningar.. Fr o m 2014 har
nämnden övertagit ansvaret för Borås Besöksverksamhet,
HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation
och FUB. Bidragsgivningen för dessa föreningar låg tidigare under Socialnämnden.
Anläggningslån lämnas för att ekonomiskt stödja anordnandet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller andra
lokaler som kommunen bedömer som angelägna. Lån
utgår med maximalt 40 % av kostnaden. Lånen är ränteoch amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrives. Beslut
fattas av fullmäktige för varje enskilt lån.

Ekonomiska förutsättningar
Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen
till 37,1 mnkr. Då kostnaderna inom föreningsbidragen
nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt,
brukar normalt ev budgetavvikelser regleras i nästkommande bokslut. Kommunbidraget har höjts med 0,5 mnkr
för övertagande av föreningsbidrag från Socialnämnden
och sänkts med 3,3 mnkr då ansvaret för bidragsgivningen
till Rockborgen och Kulturföreningen Tåget överförts till
Kulturnämnden.

Verksamheten 2014
Nämnden har under 2013 jobbat med att implementera
de nya bidragsbestämmelserna som började gälla 201301-01. Den största förändringen utgjordes av höjningen av
den nedre bidragsåldern från 4 till 6 år. I samband med
de nya bidragsreglerna justerades även en del gränser för
att kompensera bortfallet av medlemmar 4-5 år. 2014 är
andra året av tre möjliga där föreningar med egna lokaler
måste certifiera sig som Säker och trygg förening för att
fortsättningsvis få lokalbidrag. Arbetet med att informera
och hjälpa dessa föreningar pågår kontinuerligt. Andra
utgångspunkter har varit att stimulera föreningar att behålla de äldre tonåringarna (16-20 år) i föreningslivet och
stimulera föreningar att erbjuda fler aktiviteter för äldre
människor, sett ur ett folkhälsoperspektiv.
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Nämndens uppdrag 2014
Det är viktigt att Borås Stad uppmuntrar, stödjer och
skapar förutsättningar för ett frivilligt socialt arbete. Samarbetet mellan Fritids- och folkhälsonämnden och Sociala
omsorgsnämnden behöver utvecklas ytterligare vad gäller
kontakter med frivilligorganisationerna. Vi ger därför
Fritid- och folkhälsonämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för föreningsbidrag, där man prövar möjligheten att
som verksamhet räkna administration/samordning i syfte
att utveckla samarbetet med de sociala föreningarna.
Idrottsskolan kommer under 2014 att fortsätta arbetet
med att få igång verksamheten i socialt utsatta områden.
De satsningar som planeras är bl a att informera om
idrottsskolan på föräldramöten och samarbeta med stadsdelarna och de föreningar som verkar i områdena.
Verksamhetsmått

2012

2013

2014

22 667

24 450

21 500

168

165

165

70 599

72 000

70 000

28

28

28

Bidragsberättigade medlemmar

3 497

3 500

3 500

Antalet aktiviteter

2 144

2 200

2 200

4 534

4 750

4 700

23

24

24

10 759

11 050

10 800

28

29

28

Ungdomsföreningar
Bidragsberättigade medlemmar
Bidragsberättigade föreningar
Antalet aktiviteter
Antal administratörsbidrag
Invandrarföreningar

Föreningar för funktionshindrade
Antal medlemmar
Antal bidragsberättigade föreningar
Pensionärsföreningar
Antalet medlemmar
Antal föreningar
Särskilt riktade bidrag
Antal föreningar
Bidrag till aktuella föreningar, tkr
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9

9

9

5 148

5 125

6 100
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Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

22 787

23 033

25 920

Kostnader

-50 192

-55 733

-59 320

Nettokostnader

-27 405

-32 700

-33 400

Kommunbidrag

32 150

32 700

33 400

4 745

0

0

11 882

11 822

-

-

-

-

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att
utöva inflytande över hur kommunens områden planeras
och bebyggs. Samhället ställer upp vissa grundläggande
krav som ska uppfyllas när beslut fattas om byggande
och användning av marken. Samhällsbyggnadsnämnden
ska bevaka att byggherrarnas önskemål kan förenas med
målen för bebyggelseutvecklingen och med kraven på den
lokala miljön och ett långsiktigt hållbart samhälle. Nämnden är myndighet för plan- och bygglovärenden samt
tillsynsmyndighet för byggnadsverksamheten. Nämnden
svarar också för kommunens samlade kartproduktion och
lantmäteriverksamhet samt den övergripande verksamheten med datorbaserade geografiska informationssystem,
trafikplaneringen och markfrågor som inte är av strategisk
karaktär.
Nämnden har följande övergripande mål för sin verksamhet
• att verka för en långsiktigt god boende-, arbets- och
fritidsmiljö för kommunens invånare
• att verka för att plan- och bygglagens och miljöbalkens
intentioner beträffande naturresurshållning, arkitektonisk kvalitet och estetik i bebyggelse och miljö uppfylls
• att verka för att allmänna och enskilda intressen vägs
samman genom en öppenhet och dela ktighet i stadsbyggnadsprocessen
• att verka med hög kompetens, tydlighet, opartiskhet,
god service och kvalitet
• att Samhällsbyggnadsförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsplats som kontinuerligt utvecklar kompetens
och arbetsmetoder

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden
budgeteras till 33,4 mnkr vilket tillsammans med en god
intäktsutveckling ger ett ökat verksamhetsutrymme på
ca 6,0 % jämfört med Budget 2013. Inom denna ram
har nämnden en viktig uppgift att förbereda för en god
infrastruktur, skapa förutsättningar för en industriell
utbyggnad samt en attraktiv boendemiljö. Det är också
avgörande att Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar
resurserna så att man ligger långt framme i detaljplaneprocessen och är beredd på snabba insatser inom sitt område.
Ny teknik och ett professionellt arbetssätt skall medverka
till att ta fram underlag för etablering och tillväxt i Borås.
Rätt personalkompetens är en nyckelfråga för nämnden.

Verksamheten 2014
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen förstärks på nationell
nivå. Den lokala byggkonjunkturen för Borås som i
dagsläget är relativt god kommer sannolikt också att
öka något. För Borås finns fortfarande ett stort behov
av fler bostäder samt mer industrimark.. Särskilt stor är
efterfrågan på hyresrätter. Arbetet med flera viktiga detaljplaner, som möjliggör att Borås attraktionskraft ökar,
fortsätter under 2014. Exempel på detta är detaljplaner
för Vitsippan, Pallas och Nedre Norrby. Under 2014
kommer även stort fokus ligga på att få fram detaljplaner för utbyggnad av barnomsorgen.

Nämndens uppdrag 2014
Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt
som möjligt utformas så att kunderna betalar vad tjänsten
kostar.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Utfall
2012

Kommunfullmäktiges indikatorer

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Antal genomförda medborgardialoger

Målvärde
2014
3

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut
senast 8 veckor efter ansökan, %.

73

75

77

80

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

4,3

2,7

5,2

4

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

0,8

1

1

1

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

45,5

Verksamhetsmått
2012

2013

2014

704

900

900

65

50

75

204

450

450

48

50

0

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

207

200

100

Slutbevis

400

750

750

Förstudier

6

20

0

Programsamråd

3

3

2

3

3

Bygglov
Bygglov, förhandsbesked
Ingripandeärenden
Beslut om kontrollplan, kvalitetsansvar m m
Brandfarlig vara

Plan

Program godkänns/avbryts
Plan med enkelt förfarande, samråd

2

4

3

Plan med enkelt förfarande antas/avslutas

1

4

4

Samråd normalt planförfarande

8

10

15

Utställning normalt förfarande

5

10

16

Plan med normalt förfarande antas/godkänns

5

12

16

2

1

16

10

Utredning
Yttrande

12

Mätning
Mätningsuppdrag

220

220

220

Utstakningar / lägeskontroll

160

200

200

89

160

160

Nybyggnadskartor
Bygglovskartor

99

160

160

302

320

320

Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha)

1 350

1 500

24 300

Ajourhållning kartdatabasen (antal ha)

950

1 100

1 500

Kartuppdrag övriga special (antal ha)

120

50

50

Enkla bygglovskartor
Kartor

62

Budget 2014 | Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Avslutade förrättningar (fastighetsbildning)

130

100

100

Ärendebalans 31/12

126

150

110

Lantmäteri

Nybildade fastigheter

84

120

85

Markerade gränspunkter

516

300

400

Berörda befintliga fastigheter

534

500

500

Berörda befintliga rättigheter

211

150

200

39

50

50

298

100

400

Fastighetsrättsliga uppdrag m m
Övriga registreringsåtgärder
Nya/ändrade gatu- och kvartersnamn
Nya/ändrade adresser

13

50

20

139

200

200
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Tekniska nämnden
Väghållning, skog, parker m m
Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

85 515

73 184

76 220

Kostnader

-219 413

-212 534

-217 325

Nettokostnader

-133 898

-139 350

-142 750

Kommunbidrag

Intäkter

142 810

139 350

142 750

Resultat

8 912

0

0

Ackumulerat resultat

2 852

2 852

-

-56 674

-51 450

-51 230

Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger
drift- och underhållsåtgärder avseende barmarksunderhåll,
vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator,
lokalgator och vägföreningsvägar, torg och gång- och
cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningsbidrag ges
till övriga enskilda vägar. Driftbidrag ges även till Borås/
Viareds flygplats. Verksamhetsområdet innefattar också
gatuprojektering, trafiksäkerhetsarbete, planering, kontroll
och övriga väghållningsåtgärder.
Parkverksamheten omfattar anläggning och underhåll
av parker i centralorten och lekplatser i hela kommunen.
Verksamheten kan brytas ned i aktiviteter som naturpark,
vårdad gräsmatta, ängsmark, buskage, träd, rabatter,
vägar och trappor samt park- och lekredskap. Skötsel av
Ramnaparkens fågelkoloni, Borås djurbegravningsplats,
Stadsparkens byggnader och minigolfbanan, samt Borås
hundrastplats ingår också i verksamheten.
Inom Skogsavdelningen samlas verksamheter som skogsdrift, naturvård och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Kommunen anordnar arbete till personer som behöver
särskilda anställningsformer. Nämnden har fått uppdraget
att bereda sysselsättning till 65 personer i dessa kategorier.
Upphandlingsavdelningens verksamhet är inriktad på att
genomföra förvaltningsöverskridande och externa upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens
kostnader fördelas ut på interna och externa kunder.
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2014 budgeteras till 142,8 mnkr
vilket är en ökning med 2,4 % jämfört med 2013.
Resurserna till Tekniska nämnden har utöver ordinarie
budget tillförts 69 mnkr extra till beläggningsunderhållet
den senaste 9-årsperioden.

Verksamheten 2014
Det ordinarie budgetutrymmet för nya toppbeläggningar uppgår under 2014 till 25 000 m². Den tidigare
eftersläpningen som pågått under en längre tid har de senaste åren förbättrats avsevärt. Under åren 2004‑2013 har
Tekniska nämnden tillförts sammanlagt 69 mnkr extra
till utökat beläggningsunderhåll. Den förhållandevis låga
nivån under 2014 får därför ses mot bakgrund av detta.
Tekniska nämnden ansvarar för samtliga 160 allmänna
lekplatser i kommunen. Det långsiktiga målet är att alla
lekplatserna på sikt skall vara tillgänglighetsanpassade.
Under 2014 kommer ytterligare ca 12 st lekplatser att
åtgärdas.
Upphandlingsavdelningen har en ledande roll bl a vad
gäller att flytta fram positionerna när de gäller att öka
andelen ekologiskt mat. Verksamheten måste därför på ta
sig en roll som en prövande enhet som försäkrar att kommunens övergripande mål och fullmäktiges beslut följs i
alla upphandlingar som utförs i Borås Stad.
För att förbättra trafikmiljön i staden skall samtliga nämnder klimatkompensera för sina resor med bil och flyg.
Under 2014 kommer Tekniska nämnden införa ett miljöledningssystem som en åtgärd för att förbättra miljön.

Nämndens uppdrag 2014
Tekniska nämnden skall ta fram en kartläggning om hur
man säkrar cyklisternas möjlighet att ta sig fram även
vintertid och innehålla en utredning om möjligheterna till
uppvärmning av cykelbanor med fjärrvärmens returvatten.
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Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för sammankoppling av cykelvägsnätet genom
centrala Borås, i såväl nord/sydlig som öst/västlig riktning.
Detta har högsta prioritet inom det förstärkta anslaget för
cykelvägar. Under 2014 ska en utredning presenteras, som
visar möjliga alternativ till sammankoppling.
Utmärkning av cykelbanor i trafikmiljön samt vägvisning
för cyklister är också ett prioriterat.uppdrag för nämnden.
För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall belysningsplanen omfatta ljusexponering av ytor som annars kan
uppfattas som otrygga att vistas i.
Utreda möjligheten att utveckla ett fritidsfiskeområde i
småsjöarna mellan Bosjön och Rydboholm.
Införa miljöanpassad och hållbar upphandling där lägsta
nivå vid samtliga upphandlingar är miljöstyrningsrådets
baskriterier där sådana finns. Upphandlingsavdelningen
skall även använda tidigare beslutad uppförandekod
(motsvarande f d TCO:s) samt aktivt arbeta med att ställa
sociala krav vid upphandling.
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda, samt eventuellt införa en samdistributionscentral.
Den så kallade Vita jobb-gruppen fortsätter sitt arbete,
med uppgift att ta fram förslag till pratiska åtgärder och
rutiner att använda för att säkerställa att kommunen inte
anlitar leverantörer som är inblandade i ekonomiska oegentligheter. När förslag till sådana rutiner finns inarbetas
dessa i kommunens upphandlingsregler.
Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i
centrala Borås. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda
formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas
mot varandra för att finna det ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende resurssnålaste systemet.

Investeringar
Förbifart Sjöbo – Fristadvägen genom Sjöbo

När riksväg 42 har getts en ny sträckning är det viktigt
att anpassa Fristadsvägen i bef intlig sträckning till dess
nya funktion genom att minska körytorna, anläggande av
cirkulationsplatser samt att åstadkomma bättre separering
av gång- och cykeltrafiken allt för att förbättra trafiksäkerhet, minska miljöstörningar samt minska barriäreffekten.
För den kommunala delen av förbifart Sjöbo bedöms
investeringsutgiften uppgå till 33,7 mnkr varav 7,7 mnkr
avsätts under 2014.

Attraktiv stad

För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov
av att hitta en samsyn bland de aktörer som finns inom
centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta
utvecklingen av stadscentrum. De senaste åren har flera
objekt genomförts: Hötorget, Österlånggatan, Sandwalls
Plats, Strandgången, Österlånggatan etapp 1-3, Torggatan,
Stora Brogatan och Bryggaregatan. Närmast till hands står
Västerlånggatan och senare Västerbrogatan och Torggatan i samband med utbyggnaden av Krokshallsområdet.
Inom de närmaste åren finns också ett behov av översyn
av belysningen i centrum inom ramen för det pågående
Stadsmiljöprogrammet. För 2014 avsätts 3,0 mnkr.

Diverse mindre gatu‑ och broarbeten

Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten
för gator och broar som ur investeringssynpunkt är av
mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa
kan administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas
genom att undvika ett förfarande, där Kommunfullmäktige- eller Kommunstyrelsebeslut skall inväntas för varje
enskilt projekt. Anslaget för 2014 är 6,5 mnkr. Om en
enskild insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas
detta nästa års volym.

Program för tillgänglighet

Kommunens nu gällande handikappolitiska plan program
för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer
med funktionsnedsättning utgår från tillämpliga delar
av FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för
människor med funktionshinder. En prioriterad åtgärd är
att förbättra gångbanesystemets ytor genom justering och
ny beläggning. Även tillgänglighetsanpassning av lekplatser kan ingå. För projekten avsätts 1,0 mnkr årligen.

Gång- och cykelvägar

Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand
till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade
trafikanterna. Strävan är att få genomgående GC-stråk av
hög standard. Föreslagna åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de
ombyggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel.
Anslaget för 2014 är 5,0 mnkr. Aktuella projekt är bl a
Johannelundsgatan. Även gång- och cykelvägar där
Trafikverket är väghållare kan bli aktuella. Kommunen är
beredd att bidra till finansieringen om detta är angeläget
och innebär en tidsmässig framflyttning.
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Reinvestering av gatubelysning

Saltemadsbron

I avvaktan på att en överenskommelse träffas mellan Sveriges kommuner och landsting och Vägverket Trafikverket
om verkets övertagande av kommunal belysning på statliga
vägar erfordras viss reinvestering. Investeringsutrymmet
avser reinvestering i större anläggningar som vid röt- eller
rostskadebesiktning har visat sig vara till stor del utdömda
för fortsatt drift. Även utbyte av belysningskablar i centrala staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2014
avsätts 1,0 mnkr.

Befintlig Saltemadsbro över Viskan byggdes år 1946 och
är en gångbro med fri bredd ca 2,0 m. Bron är en träbro
med bärande balkar i stål med tre mellanstöd av träpålar
i ån. Brons tekniska livslängd har passerats. Bron har
stor betydelse för det rörliga friluftslivet i anslutning till
naturreservatet Rya Åsar, Ryda sportfält och Saltemads
camping. Vandringsleden Knalleleden passerar också över
bron. Bron kommer även att ha en viktig funktion i samband med O-ringen tävlingarna 2015. För projektet avsätts
3,5 mnkr under 2014.

Viared - Busshållplatser och GC-vägar

För att minska bilberoendet genom att få fler människor
att använda cykeln till och från arbetet föreslås att de i
detaljplanen för Viared redovisade cykelbanorna byggs ut.
En utbyggnad innebär att det skapas ett sammanhängande
stråk genom hela Viared med möjliga anknytningar till de
nya områden som planeras. Västtrafik har under år 2013
utökat kollektivtrafiken till Viared för att göra denna attraktiv och tillgänglig för så många som möjligt. Gång- och
cykelväg längs Segloravägen kommer också att vara tillgänglig under 2013. Fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet
planeras under 2014. För projektet avsätts totalt 11,0 mnkr
varav 6,0 mnkr under år 2014

Viareds flygplats

Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan
för Borås Viared flygplats. Under de kommande åren är
det aktuellt att utföra ett antal åtgärder på flygfältet som
försegling av stationsplattor och taxebanor, rensning av
dräneringar, säkerställande av väg till segelflygklubben,
säkerställande av hinderfrihet samt byggnation av ny taxe
bana. För 2014 avsätts 0,5 mnkr.

Upprustning av centrummiljöer

Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför centralorten. Senare
utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder
i stadsdelcentra i centralorten. Hittills har centrumupprustningsåtgärder gjorts i Sandared, Viskafors, Fristad,
Sjöbo Torg, Dalsjöfors centrum och Trandareds Torg. Utanför centralorten kvarstår behov av centrumupprustning
i Sandared och Sjömarken. Därefter kommer centrummiljöer i de mindre tätorterna att prioriteras. I centralorten finns behov av upprustning av Brämhults torg. För
genomförande av åtgärder inom projektet avsätts 1,0 mnkr
under 2014.
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Promenadstråk längs Viskan

Eftersom staden en gång byggdes längs Viskan så ligger
idag flera viktiga målpunkter på bek vämt avstånd från
ån. Ett gångstråk längs med vattendraget skulle inte bara
synliggöra Viskan utan även fungera som en attraktiv
väg för många Boråsare och besökare. Ett fungerande
gångstråk längs vattnet skulle också utgöra grunden för
rekreation och upplevelser. För projektet avsätts 1,0 mnkr
under 2014.

Grönområdesplanen

Projektet avser genomförande av de åtgärder som omfattas
av grönområdesplanen för Borås Stad. De åtgärder som
föreslås i planen avser bl a att förstärka grönområden till
mer sammanhängande stråk samt att tillskapa nya områden ingående i grönstrukturen inom Borås stad. För 2014
avsätts 0,5 mnkr.

Renovering av lekplatser

Tekniska nämnden förvaltar 160 lekplatser inom kommunen. En del av lekplatserna är slitna och uppfyller ej
längre säkerhetskraven. För säkerheten på lekplatser gäller
idag särskilda normer. Lekplatserna skall besiktigas en
gång om året och skall dessutom ha kontinuerlig tillsyn.
De lekplatser som ej klarar kraven måste, om renovering
ej sker, rivas. För upprustning och renovering av lekplatser
avsätts 5,0 mnkr under 2014. Investeringsutrymmet avser
lekplatser i hela kommunen. Tekniska nämnden förutsätts
att efter diskussion med stadsdelarna upprätta en prioriteringslista över de lekplatser som skall åtgärdas.
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Alelyckan – Ny park

Upprustning av Sjömarkenbadet

Alelyckan vid Druvefors är idag en parkeringsplats. Hela
området kring Viskan vid Druveforsfallet håller på att
exploateras och kommer vara bostadsområde inom kort.
Det finns därför behov av grönyta i området där man kan
ladda batterier och njuta av Viskan. Med sittplatser och
planteringar samt rabatter kan man försköna platsen. Även
motorikplatser, med inriktning på balans och finmotorik,
tillsammans med en boulebana planeras i parken. För
anläggande av ny park i Alelyckan avsätts 1,2 mnkr varav
arbeten under 2014 uppskattas till 1,0 mnkr.

Sjömarkenbadet behöver utvecklas. För att göra området mer attraktivt kommer badet att utrustas med en ny
lekplats, ny belysning, tillgänglighetsanpassar gångstigar,
fler bänkar, samt en boulebana och en hundrastplats på
området. För projektet avsätts 2,5 mnkr under 2014.

Stadsparken – ytor kring Orangeriet

Orangeriet är en stor satsning för att skapa en attraktiv
Stadspark. Här kommer många människor att träffas i
en skön miljö. Målet med dels Orangeriet och även med
ytorna kring Orangeriet såsom lekplats, isbana, dansbana
samt scen, är att parken ska vara en mötesplats för alla
generationer. För projektet avsätts 5,0 mnkr under 2014.

Parkouranläggning

Tekniska nämnden har länge haft funderingar på att skapa
en parkouranläggning. Parkour är en metod som går ut
på att utan hjälpmedel träna kroppen för att snabbt och
effektivt kunna ta sig förbi hinder. Detta kan ses som ytterligare en satsning på folkhälsoperspektivet. Parkouranläggningen skulle dra till sig många nyfikna åskådare och
göra området både attraktivt och välbesökt. För projektet
avsätt 1,0 mnkr under 2014.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2012

Målvärde
2013

Antal genomförda medborgardialoger
Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar
Tillgängliga cykelstråk, km

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

1

1

321 150

335 000

300 850

350 000

140

142

140

145

Antal bilar i bilpool - tillgängliga för allmänheten

0

Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter

3

3

3

3

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

3,1

3

2,9

3

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

2,8

3

2,6

3

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

38

35

53

35
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

1,63

1,35

1,37

75

75

75

Kostnad kr per m²

34:68

33:51

34:24

-därav vinterväghållning

15:33

16:95

18:38

215

215

220

Väghållning
Kostnad kr per invånare och dag
Huvudgator, km

Lokalgator, km

21:55

14:95

14:81

-därav vinterväghållning

Kostnad kr per m²

8:39

4.89

4.64

Vägföreningsvägar, km

168

168

168

Kostnad kr per m²

8:10

7:81

8:26

Km enskilda vägar med statligt och kommunalt bidrag
Kommunalt bidrag per meter
Beläggningsunderhåll m2
belagd yta %
kostnad kr per m

2

473

460

470

3:50

3:50

3:50

128 495

31 000

25 000

4,1

1,0

0,8

99:11

80:00

104:00

19 175

20 000

20 000

7 265

7 150

7 150

Trafikbelysning
antal lampor
energiförbrukning MWh
Utfärdade nyttokort
Boendeparkering, antal tillstånd

86

110

100

413

550

1 000

1 444 749

1 487 443

1 463 470

7:82

7:12

7:38

8 524 081

8 160 854

8 375 003

0:11

0:14

0:12

9 969 830

9 648 297

9 838 473

2:16

2:29

2:27

209

211

213

Parkverksamhet
Kulturparker m2
Kr/m

2

Naturparker m

2

Genomsnitt kr per m2
Total parkareal m
kr per m

2

2

Parkkostnad kr per invånare
Parkyta m per invånare

95

93

93

159

160

160

Produktiv skogsmark, ha

9 800

9 800

9 800

- avsatt till naturvård, ha

2 500

2 500

2 500

2

Lekplatser antal
Skogsverksamhet

- avsatt till naturreservat, ha

900

900

900

Avverkning totalt m3 fub

43 600

41 000

44 600

Flisad volym m3 s

20 000

20 000

20 000

Arbetsmarknadsåtgärder
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder
Antal dagsverken

68

51

65

65

11 025

12 110

12 175
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Persontransporter
Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

5 201

5 810

7 050

Kostnader

-65 536

-63 010

-65 150

Nettokostnader

-60 335

-57 200

-58 100

Kommunbidrag

56 750

57 200

58 100

Resultat

-3 585

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Särskoleskjutsarna ansvarar för transport till både grundoch gymnasiesärskolan. Verksamheten bedrivs med egna
fordon och förare. I möjligaste mån skall förarna vara
kända av resenärerna.
Bilpoolen kommer under 2014 bestå av lägst ca 40 st personbilar. Tre olika storlekar på bilarna finns. Alla fordon
är numera miljöbilar. Vid byte skall i första hand biogasbilar väljas.

Nämndens uppdrag 2014
Nämndens uppgift
Inom verksamheten samlas kompetensen för persontransporter under en och samma nämnd. Tidigare låg ansvaret
på i första hand stadsdelsnämnderna.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och införa
lokala bilpooler efter förvaltningarnas behov. I det arbetet
skall även möjligheterna att införa bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten ses över.
Verksamhetsmått

Verksamhetens ansvarsområden är
• Färdtjänst
• Transporter till och från daglig verksamhet
• Särskoleskjutsar
• Beställningscentral för färdtjänst
• Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter
• Upphandling av persontransporter
• Bilpool för kommunanställda

Ekonomiska förutsättningar
Nettokostnaderna budgeteras till 58,1 mnkr för 2014
vilket ett ökat kostnadsutrymme med 3,4 % jämfört med
budget 2013. Fr o m 1 juni 2013 gäller ett nytt avtal för
färdtjänsttransporter vilket kommer att sänka kostnaderna
per resa.

Verksamheten 2014
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och skall ha en hög tillgänglighet och service.
Beställningscentralen skall tillgodose behoven genom att
ha öppet stora delar av dygnet. Tillgången på fordon skall
vara anpassad till efterfrågan under dagen. Egenavgiften
skall normalt motsvara den som tas ut i den ordinarie kollektivtrafiken. Vid resa utanför kommunen ansöker man
om Riksfärdtjänst. Vid val av färdalternativ skall alltid
det mest kostnadseffektiva färdsättet användas. I den nya
upphandlingen gäller att miljöfordon skall användas för
färdtjänsttransporter med personbil.

2012

2013

2014

4 334

4 500

4 500

- kvinnor

2 889

3 000

3 000

- män

1 445

1 500

1 500

- Borås

42

45

45

- Västra Götaland

35
851

800

800

287 132

300 000

300 000

189

191

194

Antal fordon

9

9

9

- därav fordon med alkolås

9

9

9

Antal fordon

40

40

40

- därav miljöfordon

40

40

40

Färdtjänst
Antal tillstånd
- totalt

Antal tillstånd/1 000 invånare

- Riket
Antal tillstånd under 65 år
Antal resor
Kostnad per resa, kr

34

Särskoleskjutsar

Bilpool
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Miljö- och konsumentnämnden

Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

9 073

9 906

10 056

Kostnader

-27 221

-28 306

-29 956

Nettokostnader

-18 148

-18 400

-19 900

Kommunbidrag

17 000

18 400

19 900

Resultat

-1 148

0

0

Ackumulerat resultat

1 203

1 203

-

-

-

-21 300

Intäkter

Nettoinvesteringar

• Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att
ett kretslopp uppnås
• Hushållning med energi samt minskad användning av
fossila bränslen ska främjas
• Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av
hög kvalitet och kunna lita på märkningen av matvaror
• Stödja konsumentintressena genom konsumenträttslig
och ekonomisk rådgivning
• Leva upp till de kriterier som gäller för etisk upphandling och Fairtrade-diplomering

Nämndens uppgift

Ekonomiska förutsättningar

Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet med att nå stadens miljömål och en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. Nämndens uppgift är att som lokal
tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efter
levs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade
områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall
och producentansvar samt livsmedels‑, smittskydds-,
tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. I nämndens
ansvarsområde ingår vidare arbete med naturvårdsfrågor
samt att samla in och ställa samman fakta om miljösituationen i staden. Ytterligare uppgifter är att medverka
i samhällsplaneringen och att genom information och
rådgivning verka för ökad kunskap och engagemang för
miljöfrågorna hos såväl företag och organisationer som
enskilda boråsare. Fr o m 2011 har nämnden även tillförts
ansvaret för konsumentvägledning, ekonomisk rådgivning, energi- och bostadsinformation samt arbetet med
Fairtrade.

Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden
budgeteras till 19,9 mnkr. I kommunbidraget ingår 200
tkr till naturvårdsfonden vars syfte är att medverka till
ett progressivt naturvårdsarbete där en viktig del är att
bevara det öppna odlingslandskapet. Fonden kan även ta
emot externa bidrag från privatpersoner, företag, organisationer m m. Nämndens kommunbidrag har förstärkts
under 2014 med 1,1 mnkr avseende driftkostnader för
Orangeriet med Rådrum i Stadsparken. Beräknad start för
verksamheten är under hösten 2014.

De övergripande målen för nämndens verksamhet är:
• Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador
och olägenheter
• Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska
mångfalden ska skyddas och bevaras
• Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så
att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas
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Verksamheten 2014
Övergripande
Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt
som möjligt utformas så att kunderna betalar vad tjänsten
kostar. Det utökade ekonomiska utrymmet skall bl a användas till att förstärka nämndens allmänna miljöarbete.

Livsmedelskontroll
För 2014 är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med den för respektive objekt fastställda
kontrolltiden som utgångspunkt. Kontrollerna kommer att
ske i form av såväl revisioner som inspektioner och provtagningar. Revision innebär en fullständig genomgång av
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verksamheten enligt Livsmedelsverksets checklista medan
en inspektion endast omfattar vissa moment i denna.

Nämndens uppdrag 2014

Formerna för information och rådgivning till verksamhetsutövare skall utvecklas för att öka kunskaperna om
livsmedelshantering och vilka krav som gäller.

Nämnden ges i uppdrag att i samverkan med Tekniska
nämnden utreda införande av lokala bilpooler utifrån
förvaltningarnas behov. I arbetet skall även möjligheterna
att införa bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten ses över.

Miljötillsyn

Nämnden ges i uppdrag att medverka i det nationella
framtagandet av kriterier och system för certifiering av
”hållbara stadsdelar”.

Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvar för i
princip samtliga miljöfarliga verksamheter i staden Det
finns för närvarande ca 180 tillstånds‑ eller anmälningspliktiga verksamheter samt 2 000 övriga verksamheter
som på något sätt kan medföra risker för människors hälsa
eller miljön. För 2014 har verksamheten bl a följande
inriktning:
• Tillsyn av verksamheter inom vattenskyddsområdet för
Öresjö
• Fortsatt inventering och åtgärder av enskilda avlopp
• Fortsätta att arbeta aktivt med Viskan nedströms Borås
i samarbete med Länsstyrelsen och andra förvaltningar
i kommunen.

Miljökommunikation
I verksamhetens uppdrag ingår att svara för miljöövervakningen, dvs att ha kunskap om miljösituationen i kommunen samt att samordna det miljöstrategiska arbetet och
kommunicera kunskap om miljö- och livsstilsfrågor. Under 2014 kommer särskilt fokus ligga på att kvalitetssäkra
miljöövervakningen. En handbok för miljöövervakning
tas fram som tydliggör hur miljösituationen i kommunen
följs.
Under 2014 kommer också särskilt fokus läggas på att utveckla hur kommunikationen sker kring pågående projekt
som handlar om livsstilsfrågor – såsom hållbart resande,
konsumtion, mat och energianvändning. Verksamheten
i Orangeriet med Rådrummet kommer att utgöra en ny
arena för dessa frågor. Vidare pågår arbete för att skapa en
hållbarhetsportal på webben, bl a i syfte att kommunicera
Borås Stads hållbarhetsarbete – ett virtuellt Rådrum.

En åtgärdsplan baserad på genomförd bullerkartläggning
skall göras under 2014.
En plan för redovisning och uppföljning av de nya miljömålen 2013-2016 skall presenteras.
En Energi- och klimatplan ska utarbetas, där arbetet för
att nå lokala och nationella mål på energiområdet konkretiseras.

Investeringar
Orangeriet med Rådrum i Stadsparken

Avser uppförande av ett Orangeri med Rådrum i Stadsparken. I detta ska bl a finnas lokaler för rådgivning inom
konsument-, energi-, klimat- och miljöområdena liksom
utrymmen för café m m. För projektet avsätts 25,0 mnkr,
varav 19,5 mnkr under 2014.

Orangeriet med Rådrum inventarier

Avser utrustning och inventarier i det nya Orangeriet med
Rådrum i Stadsparken. För 2014 avsätts 1,8 mnkr.

Ekonomisk rådgivning, konsumentvägledning och Fairtrade
För icke akuta ärenden är ambitionen att väntetiden inte
skall vara längre än 2 månader. För akuta och prioriterade
ärenden gäller att första besöket ska ske inom 2-4 veckor.
Fairtrade diplomeringen skall bibehållas genom att öka
inköpen av Fairtrademärkta produkter. Stor vikt kommer
även att läggas på att informera anställda och allmänheten
vad Fairtrade står för och innebär.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Utfall
2012

Kommunfullmäktiges indikatorer

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Antal genomförda medborgardialoger

4

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

5

2

5,4

2

0,4

0

0,2

0

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

50

Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Livsmedelskontroll
Antal livsmedelsverksamheter

741

750

740

Antal inspektioner/revisioner

648

650

700

Antal delegationsbeslut

946

160

170

Miljötillsyn
Antal tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter

183

180

180

Antal inspektioner miljötillsyn

253

350

300

Antal inspektioner enskilda avlopp

207

300

300

63

100

100

Antal inspektioner hälsoskydd
Antal delegationsbeslut miljötillsyn

150

150

150

Antal delegationsbeslut enskilda avlopp

167

300

300

21

100

100

224

300

Antal delegationsbeslut hälsoskydd
Antal delegationsbeslut värmepumpar
Antal kundkontakter miljötillsyn

250
2 000

Antal kundkontakter enskilda avlopp

900

Antal kundkontakter hälsoskydd

400

Konsumenträttslig rådgivning
Konsumentkontakter

4 438

5 000

5 000

107

200

200

2 146

2 500

2 500

Förhandlingsärenden

337

400

400

Informationsaktiviteter

35

50

50

Informationsaktiviteter.
Ekonomisk rådgivning
Klientkontakter
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Målvärde
2014
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Kulturnämnden

Ekonomiskt sammandrag

Intäkter

tkr
2012

2013

2014

25 895

22 677

23 611

Kostnader

-152 541

-155 177

-171 211

Nettokostnader

-126 646

-132 500

-147 600

Kommunbidrag

129 350

132 500

147 600

Resultat

2 704

0

0

Ackumulerat resultat

1 106

1 106

-

-3 887

-14 350

-11 840

Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås till
en bra och attraktiv stad att leva i. En stad som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta aktiv del i den demokratiska processen
och utvecklas som människa.
• Kulturnämnden skall i detta syfte bedriva biblioteksverksamhet, musei- och utställningsverksamhet, teater,
dans- och musikverksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet. Nämnden
har även ansvaret för Stadsarkivet och Folkrörelsernas
arkiv
• Kulturnämnden skall slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön och stimulera intresset för lokalhistoria och
lokalhistorisk forskning. Den kultur- och bildningsverksamhet som bedrivs av föreningar och organisationer ska stödjas och stimuleras.
• Möjligheter till eget skapande och aktiv delaktighet,
lokal förankring och prioritering av barn och ungdomar
samt särskilda insatser för att tillgodose funktionshindrade och grupper med annat modersmål, ska vara
ledstjärnor i kommunens kulturarbete.
• Barn och ungdomar skall fritt kunna vara med i det
kulturella och konstnärliga livet genom att tidigt få ett
brett och för deras ålder anpassat kulturutbud med stöd
av engagerade vuxna, få utöva kultur på fritiden och få
sin röst hörd och tillvaratagen.
• Kulturnämndens verksamhet skall utgå från ett
mångkulturellt perspektiv och ett jämställt utbud och
utövande.

Ekonomiska förutsättningar
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 147,6 mnkr
för 2014. Nämndens kommunbidrag har höjts med 8,5
mnkr för ökade lokalkostnader i samband med Textilmuseets flytt till Textile Fashion Center varav 4,6 mnkr avser
återstående hyra för de befintliga lokalerna under 2014.
Kommunbidraget har också höjts med 3,3 mnkr för
övertag av bidragsgivningen till Kulturföreningen Tåget
och Rockborgen från Fritids- och folkhälsonämnden samt
med 0,75 mnkr då hela ansvaret för bibliotekssystemet
Micromark förs över till Kulturnämnden från Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden.

Verksamheten 2014
Borås Konstmuseum kommer även under 2014 spela en
viktig roll i Borås och hela Västra Götalandsregionen.
Verksamhetens uppdrag är bl a att vidga allmänhetens
intresse och kunskap för konst och rörlig bild. Under
2014 planeras 3 stora utställningar. Borås ställning som en
framgångsrik Skulpturstad skall utvecklas ytterligare. De
hittills genomförda skulpturutställningarna får en fortsättning med en ny skulpturbiennal 2014.
Det nya Textilmuseet i Textile Fashion Center invigs
under 2014 och ingår i det textila kluster som skapas i den
tidigare Konstsilkefabriken. Målet är att skapa förbättrade
möjligheter för Textilmuseet bland annat med en utökad
samverkan med Textilhögskolan och andra aktörer med
textil inriktning.
Under 2014 planerar Borås Stadsteater 4-5 gästspel.
Teatern kommer också att ha utåtriktad verksamhet som
guidade turer och studiebesök i teaterns lokaler samt besök
på arbetsplatser och skolor.
Kulturskolefilialerna på Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och
Hulta skall fortsätta sitt integrationsarbete under 2014. En
av målsättningarna är att nå och öka antalet elever med
annan etnisk och social bakgrund.
Under 2014 fortsätter samarbetet mellan verksamheterna
på Norrby, Kulturnämnden och AB Bostäder med Cultural Planning som stadsutvecklingsmetod i nära samverkan med de boende.
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Avtalet med Regionteater Väst innebär att alla grundskoleelever ska få ta del av en dans- eller teaterföreställning
under avtalsperioden 2013-2014.

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst

För att tillvarata det textila arvet och nyskapande textil
utveckling/design, avsätts ett utrymme på 100 tkr under
2014 för inköp av textil konst med placering på Textilmuseet.

Nämndens uppdrag 2014
Kulturnämnden skall undersöka möjligheten att anskaffa
en installation/skulptur som kan tillgodogöra även svårt
funktionshindrades behov av att uppleva konst.
Textilmuseet skall verka för att få ett utökat statligt uppdrag för sin verksamhet.
En allmän översyn av bidragsgivningen till kulturföreningarna skall göras med avseende på hur resurserna
fördelas och vilka effekter som uppnås.

Investeringar

Skulpturbiennal 2014

Under 2014 genomförs åter en skulpturbiennal i Borås.
För genomförandet avsätts 1 000 mnkr ur återbetalningen
från AFA-försäkring 2013.

Textile Fashion Center

Kulturnämnden har beviljats sammanlagt 21,0 mnkr för
textilmuseets etablering i Konstsilkes före detta lokaler i
kv Simonsland. Av det totala beloppet för projektet beräknas preliminärt 45 %, dvs 9 450 tkr utgöra investeringar i
inredning vilket avsätts i budget 2014.

Inventarier och div mindre investeringar

Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp
av inventarier och andra diverse mindre investeringar. För
2014 finns 500 tkr tillgängligt.

Nytt scengolv och fallridå

Stadsteaterns scengolv och fallridå behöver bytas ut. 1,0
mnkr avsätts till detta under 2014.

Konstnärlig utsmyckning och inköp av konst

Ett årligt anslag på 800 tkr avsätts i investeringsbudgeten för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst till
konstmuseet.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Antal genomförda medborgardialoger

1

Kulturutbud för barn och unga, %

18

48

Antal besökare på Textilmuseet
Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter

Målvärde
2014

18
40 000

4

8

4

8

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

3,4

3,1

3,6

3,1

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

6,4

5

7

7

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

74
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Antal medialån

570 353

650 000

600 000

Antal besökare

247 000

250 000

250 000

50 376

40 000

60 000

39 361

34 000

40 000

28 971

22 300

27 200

5 504

5 366

5 500

11 214

11 500

11 500

Biblioteksverksamhet

Museiverksamhet och kulturminnesvård
Antal besökare
Konst och utställningsverksamhet
Antal besökare
Teaterverksamhet
Antal besökare
Kulturskola
Antal elever
Borås Bio (Röda Kvarn)
Antal besökare
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Utbildningsnämnden

Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

157 088

148 434

169 458

Kostnader

- 620 703

-614 432

-628 158

Nettokostnader

-463 615

-465 998

-458 700

Kommunbidrag

459 672

465 998

458 700

3 943

0

0

13 132

13 132

-

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Utbildningsnämnden uppgår till
458,7 mnkr. Justering har gjorts för beräknad volymminskning av gymnasieskolans elever. För inkludering av
elever enligt GY 11 har kommunbidraget ökats med 2,0
mnkr. Kommunbidraget har sänkts med 0,1 mnkr då hela
ansvaret för bibliotekssystemet Micromark förs över till
Kulturnämnden från Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden.

Nettoinvesteringar,
Utbildningsnämnden
Nettoinvesteringar,
Lokalförsörjningsnämnden

-1 700

Nämndens uppgift
Utbildningsnämnden ansvarar för de frivilliga skolformerna gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och det offentliga
skolväsendet för vuxna i kommunen. Vuxenutbildningen
omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) och
svenskundervisning för invandrare (SFI). I verksamheten
ingår också yrkesutbildningar inom yrkeshögskolan (YH).
Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla
kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling
till ansvarskännande människor som aktivt deltar i och
utvecklar yrkes‑ och samhällslivet.
Till nämndens ansvar hör också det kommunala informationsansvaret för ungdomar 16‑20 år enligt skollagen.
Utbildningsnämnden ska särskilt
• beakta den allmänna utvecklingen på skolväsendets
område
• tillsammans med olika intressenter och med beaktande
av elevernas önskemål tillskapa ett för kommunen väl
anpassat utbildningsutbud, samt
• tillse att utbildningen inom ansvarsområdet genomförs i
enlighet med skollag och annan lag eller förordning.
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Verksamhet 2014
Nämndens verksamhet påverkas i hög grad av reformerna
inom utbildningsområdet. Under 2014 kommer gymnasieskolans reformer från 2011 att följas upp. Den nya
gymnasieskolan kräver satsningar även under det kommande året. Även 2012 års reform inom vuxenutbildningen kommer att följas upp. En reformerad gymnasiesärskola
startade läsåret 2013/2014 med åtta nationella program
och individuella program.
Alla elevers rätt till god utbildning och möjlighet att
utvecklas så långt det som möjligt är resurskrävande
utmaningar. Vissa elever läser in grundskolebehörighet
under längre tid än ett år. Alla elever på yrkesprogram har
möjlighet att läsa utökat för att nå grundläggande högskolebehörighet. Ett ökat antal nyanlända elever väntas och
fler elever inkluderas i gymnasieskolan. För en del elever
som tidigare tillhörde gymnasiesärskolan kommer en
utbildning att startas höstterminen 2014.
Inom samtliga utvecklingsområden enligt utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås fortsätter arbetet. Under läsåret
2013/2014 läggs särskilt fokus på det goda lärandet genom
Styrning och ledning samt Kvalitetsarbete.
Karriärtjänster i form av förstelärare inrättas under läsåret
2013/2014.
Nämndens planerings- och budgetförutsättningar påverkas
i hög grad av fristående gymnasieskolor och den demografiska utvecklingen. Antalet verksamma fristående gymnasieskolor i Borås har minskat till fem. Färre boråsungdomar
som söker fristående skolor och möjlighet till frisök inom
Sjuhärad gör att elevantalet i de kommunala gymnasie-
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skolorna bedöms öka med nästan 2 % till 4 305 elever. Av
dessa kommer 1 200 elever från andra kommuner.

Utbildningsnämnden ska i samverkan med Arbetslivsnämnden forsätta med lokalt kunskapslyft.

Utbildningsnämnden kommer att se över lokalbehovet
under 2014. Elevernas val enligt GY11 medför ökat lokalbehov på Bäckängsgymnasiet, placeringen av Tullengymnasiet kommer att ses över.

Under 2014 ska Utbildningsnämnden arbeta särskilt med
integrering av elever som tidigare varit inskrivna på gymnasiesärskolan.

Samarbetet i Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund
fortsätter avseende gymnasial utbildning. Inom vuxenutbildningen fortsätter utvecklingen av samarbetet inom
Sjuhäradsregionen (Boråsregionens vuxenutbildning) och
inom Västra Götalandsregionen (kompetensplattform).
Planering för vårdcollege pågår.

Nämndens uppdrag 2014
Utbildningsnämnden har i uppdrag att fortsätta översynen
av programstrukturen på Viskastrandsgymnasiet i syfte att
få en jämnare könsfördelning på skolan, samt återrapportera till Kommunstyrelsen.
Utbildningsnämnden ska anordna lov- och sommarskola
inom tilldelad ram.
Alla elever ska ha tillgång till egen dator, oavsett vilket
program som eleven går.

Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden
ska samverka om vägar till utbildning och arbete för
denna grupp.
Utbildningsnämnden skall tillsammans med skolorna ta
fram studieupplägg så att det blir lättare för eleverna på de
yrkesförberedande programmen att läsa in högskolebehörighet.
Elever och föräldrar ska ha reell möjlighet att påverka
planering, innehåll och utformning av verksamheten.
Utbildningsnämnden ska se till att respektive skola finner
former för detta.
Utbildningsnämnden ska i samverkan med Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnd Öster bedriva arbetet inom stadsdelen Hässleholmen inom ramen för det
särskilda statsbidraget för utveckling av vissa utvalda
stadsdelar i landet.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Antal genomförda medborgardialoger

2

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete
tas på allvar av gymnasieskolan, %.
Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan (max är 20 poäng)
Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, %.

83
14,1

14,4

14,2

14,5

93

95

92

95

97

98

7

25

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %
Andel ekologiska livsmedel, %

7

Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön
Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem.

3

Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

Målvärde
2014

5
9

9

3,2

4

3,5

4

14,8

13

15

13

50

50

47

50
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

9 399

11 112

11 348

4 103

4 235

4 305

Kostnad kr per elev

88 685

86 240

85 607

- lokaler och fysisk miljö

19 928

19 856

19 588

- lärare, övrig undervisning

43 406

42 628

41 746

8 353

5 796

6 942

964

977

1 200

79

77

94

Gemensam administration
Nettokostnader tkr
Gymnasieskola
Antal elever

- lärverktyg, inkl kapitalkostnad
Elever från andra kommuner
Elever från Borås i andra kommuner
Elever från Borås hos landsting
Elever från Borås i fristående gymnasieskolor
Nettokostnader tkr

48

56

60

672

582

435

352 429

345 570

334 134

Gymnasiesärskola
Antal elever
Kostnad kr per elev
Elever från andra kommuner
Elever från Borås i andra kommuner

134

118,5

104,5

302 274

323 143

358 246

42

32,5

29

9

8,5

9

32 675

33 151

33 194

1 672

1 760

1 753

227

241

245

- gymnasial vuxenutbildning

615

581

600

- påbyggnadsutbildning/YH

107

150

146

- SFI

643

708

682

Nettokostnader tkr
Vuxenutbildning
Genomsnittligt elevantal
- grundläggande vuxenutbildning

- Särvux
Nettokostnader tkr

80

80

80

63 223

64 298

65 823

695

702

710

Naturskolan
Nettokostnader tkr
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Sociala omsorgsnämnden

Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

Intäkter

156 963

361 907

358 490

Kostnader

-757 228

-983 157 - 1 006 890

Nettokostnader

-600 265

-621 250

-648 400

Kommunbidrag

609 800

621 250

648 400

9 535

0

0

13 801

Resultat
Ackumulerat resultat

13 801

-

Nettoinvesteringar,
Sociala omsorgsnämnden

-400

-800

Nettoinvesteringar,
Lokalförsörjningsnämnden

-32 822

-17 462

Nämndens uppgift
Individ- och familjeomsorgen för vuxna ska arbeta för att
förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra
beroendeframkallande medel. Kommunens ambition är
att i första hand arbeta med förebyggande insatser, i andra
hand erbjuda hjälp genom olika former av öppenvård på
hemmaplan, och i sista hand göra placeringar utanför det
egna hemmet.
Socialpsykiatrin bedriver verksamhet för personer med
allvarliga psykiska funktionshinder i särskilda boenden
och boendestöd för personer i eget boende. Psykiatrisk
hemsjukvård innefattas i verksamheten. Nämnden svarar
också för öppen psykiatrisk tvångsvård.
Funktionshinderverksamheten arbetar med de stöd- och
hjälpinsatser till enskilda personer som ges enligt Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
eller Socialtjänstlagen (SoL). Personer med stöd enligt
LSS har en livslång eller varaktig funktionsnedsättning. Genom insatser ska den enskilde tillförsäkras goda
levnadsvillkor. Insatserna ges kontinuerligt och så länge
den enskilde har behov av insatsen. Insatser enligt SoL ska
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
Verksamheten omfattar:
• myndighetsutövning enligt LSS för personer som tillhör
lagens personkrets och enligt SoL för personer under 65
år som p g a tillfälliga eller varaktiga funktionsnedsättningar har behov av stöd och insatser.

• verkställighet av beslut enligt LSS och SoL avseende
personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, boendestöd samt anhörigstöd.
• verkställighet av bostad med särskild service i form av
gruppbostad och servicebostad.
• resursteam för hälso- och sjukvård samt habilitering och
rehabilitering vissa brukare.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Sociala omsorgsnämnden uppgår till
649,1 mnkr. Kommunbidraget har höjts med 14,0 mnkr
för volymökningar inom LSS-området och härbärge.
Då 0,5 mnkr för bidrag till sociala föreningar gått över
till Fritids- och folkhälsonämnden har kommunbidraget
minskats med samma belopp. Kommunbidraget har höjts
med 0,55 mnkr då Kommunstyrelsens förbättringsledare
överförs till Stadsdelsnämnderna, Arbetslivsnämnden och
Sociala omsorgsnämnden. Kommunbidraget har sänkts
med 0,7 mnkr då verksamhetsstöd IT-support har överförts till kommungemensam äldreomsorg på SDN Öster.

Verksamheten 2014
Funktionshinderverksamheten
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges
av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av
stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med
sina grundläggande behov. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt
till personlig assistans för andra personliga behov. I april
2013 har 197 personer personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och 58 personer enligt LSS. Antal
assistanstimmar fortsätter att öka vilket medför ytterligare
kostnadsökningar under 2014.
Funktionshinderverksamhetens verkställighet är assistansanordnare för cirka 85 brukare. De brukare som väljer
kommunen som assistansanordnare har ofta omfattande
omvårdnadsbehov vilket kan innebära extra kostnader för
exempelvis dubbelbemanning och jourtjänstgöring under
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natten. Volymerna ökar för SFB och LSS samtidigt som
en övervältring av kostnaderna sker genom att kommunen
har kostnaden när brukarna har behov av tillfällig utökning av assistansen och även svarar för kostnaderna för
assistenternas sjukfrånvaro hos privata assistansanordnare.
Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de
ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. Sedan juni 2010
tillämpas Lagen om valfrihetssystem (LOV) för daglig
verksamhet inom LSS. Brukaren har möjlighet att välja
utförare. Villkoren för externa utförare är de samma som
för kommunens utförare inom Arbetslivsförvaltningen. 72
brukare har daglig verksamhet genom de tre externa utförare som har avtal med Borås Stad. Antal personer med
beslut om daglig verksamhet ökar och det är känt att flera
brukare med mycket omfattande behov är aktuella för
daglig verksamhet under 2014. För några personer handlar
det om att möjliggöra lösningar i Borås för att undvika
externa placeringar.
315 personer har verkställda beslut om boende med
särskilt service för vuxna. Besluten verkställs antingen
inom Funktionshinderverksamhetens boendesektion eller
i de 14 enheter som drivs genom entreprenad. När det
gäller gruppbostad saknar 12 lägenheter lägenhetsstandard. Målet är att alla personer i Borås Stad skall ha ett
fullvärdigt boende. Hösten 2012 startade nybyggnation av
en gruppbostad med fem lägenheter på Logatan, planerad
inflyttning våren 2014. Hyresgästerna är unga personer
med stora fysiska funktionsnedsättningar. Gruppbostäderna på N Sjöbogatan 100 A och 100 B ska genomgå en stor
ombyggnad. De två gruppbostäderna kommer att byggas
samman till en enhet.
Arbetet med att öka den pedagogiska kompetensen inom
boendesektionen pågår. Nämndens kvalitetssatsning inom
kostområdet fortsätter under 2014 med fokus på servicelägenheterna. Borås Stads Funktionshindersverksamhet
är utvald att delta i projekt lett av Karolinska Institutets
folkhälsoakademi. Verksamheten kommer även att ingå
i ett nystartat nationellt nätverk inom kost som är direkt
riktat mot funktionshinderområdet.
En tydlig utveckling är att personer som bor i gruppbostad
ofta är mycket äldre än de unga vuxna som står i kö för
att få en lägenhet. Boendeplaneringen blir därmed mer
komplicerad då det idag inte finns någon större omflyttning inom befintliga bostäder t ex från gruppbostad till
servicebostad eller till något anpassat äldreboende inom
LSS. De unga riskerar att hamna i vad som i praktiken är
ett ”äldreboende” istället för att få ett boende som passar
åldersmässigt.
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På grund av reformerna inom gymnasieskolan har antalet
elever med LSS tillhörighet som ansöker om skolgång och
elevhemsboende i annan kommun ökat från 1-2 till 6-8
elever per läsår. Totalt är 19 elevhemsplaceringar kända
inför höstterminen 2013. Sociala omsorgsnämnden betalar
elevhemsboende för målgruppen, vilket medför väsentligt
ökade kostnader från 2014. Utbildningsförvaltningen
planerar att erbjuda undervisning för delar av denna målgrupp från höstterminen 2014.
Enligt LSS får kommunen ta ut skäliga avgifter för
bostadskostnader från den som har inkomster. De flesta
elever beviljas aktivitetsersättning från juli månad det år
de fyller 19 år och har då också möjlighet att söka bostadsbidrag. En ny taxa för boendekostnad gäller från och med
årsskiftet.
För 13 brukare med speciella behov och komplexa funktionsnedsättningar köps boendeplatser externt. I gruppen
finns både personer som har ett långsiktigt boende utanför
kommunen och personer som bör erbjudas boende på
hemmaplan så snart det finns en möjlighet. För att minska
antal externa placeringar krävs mer flexibla boendelösningar och utvidgat boendestöd på hemmaplan.
Andra LSS-insatser är korttidsvistelse, korttidstillsyn för
skolungdom, avlösar-/ledsagarservice och kontaktperson.
Bistånd i hemmet för personer med funktionsnedsättning
under 65 år enligt SoL, kan ges som hemtjänst – omvårdnad, service, ledsagning, avlösning, tillsyn eller boendestöd. I april 2013 hade 272 brukare beslut om hemtjänst
eller boendestöd. Antal utförda timmar hemtjänst och
boendestöd ökar. Inför 2014 kommer förvaltningens boendestöd (stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda
målgrupper) för personer med psykiatrisk diagnos och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att integreras. Ett
Six Sigma-projekt pågår inom boendestödet för personer
med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med omorganisationen är att utnyttja de gemensamma resurserna
och kompetenserna för att utveckla ett ännu bättre boendestöd anpassat till olika målgruppers behov. Hemtjänst
enligt SoL beviljas också till barn som har stort behov
av omvårdnad i hemmet. Behovet av hemtjänst till barn
varierar och kan inte förutsägas. För personer under 65 år
köps korttidsplatser från stadsdelarna. Antalet varierar
men det handlar om ca tio brukare som har behov av korttidsplats. Ca 25 brukare under 65 år beslut om särskilt
boende. SÄBO-platser köps från stadsdelarna.
Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska
tillgodose personkretsens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser inom sitt ansvarsområde. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och för
personer under 65 år inom Borås Stad. Kostnaderna är
höga då hjälpmedlen ofta är avancerade och specialiserade.
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Socialpsykiatri/IFO Vuxen

Nämndens uppdrag 2014

Ett omställningsarbete pågår inom IFO vuxen och
myndighetsutövningen för socialpsykiatrin. Genom ökad
samverkan kring exempelvis brukare med samsjuklighet
som ofta kan ha behov av omfattande insatser.

Både fysiska och psykiska hinder ska undanröjas och tillgänglighet prioriteras, inte minst gäller detta för personer
med funktionsnedsättning. Allas rätt till deltagande i alla
delar av samhällslivet ska vara en självklarhet. Borås Stad
ska öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete inom dess verksamheter.

De externa placeringarna har ökat sedan slutet av 2012.
Det är framförallt antalet vårddygn per insats som har
ökat. Inför 2014 är sannolikheten stor att omfattningen
ligger kvar på en relativt hög nivå.
En översyn av pågående externa placeringar har påbörjats för hela verksamhetsområdet. Antalet aktualiserade
ärenden har ökat. Ett av verksamhetens mål under 2014
kommer att vara att minska inflödet av personer med behov av stöd. Främst gäller det målgruppen unga vuxna där
verksamheten behöver utveckla utbudet av förebyggande
insatser tillsammans med interna och externa aktörer.
Verksamheten har fått i uppdrag att under hösten 2013
starta upp ett härbärge för hemlösa personer som tillfälligt
kan ge sängplats, mat och tvättmöjligheter. Detta är ett
viktigt politiskt mål och finns med i Borås stads program
mot hemlöshet. Initialt kommer det att vara resurskrävande både vad gäller ekonomi och organisation. För att
det fortsatta arbetet ska lyckas krävs god samverkan med
andra förvaltningar samt på sikt frivilligorganisationer.
Under hösten 2014 kommer boendet på Teknikgatan att
öppna. Boendet är för personer med komplexa behov och
kommer att kräva en hög personalbemanning.

Sociala omsorgsnämnden ska prioritera det vräkningsförebyggande arbetet. Det är aldrig acceptabelt att människor
tvingas sova utomhus, i portgångar, på toaletter eller i tält.
Vräkning får aldrig förekomma där barn drabbas.
Arbetet mot hemlöshet har påbörjats där bl a det vräkningsförebyggande arbetet ingår som en viktig del. En
metod som andra lyckats med, är arbetssättet ”housing
first” (boende först). Personen får ett eget hyreskontrakt
och som steg två tar man itu med andra eventuella problem. Samarbetet mellan berörda nämnder och bostadsbolagen måste intensifieras. Ambitionen är att ingen ska
vara hemlös. Härbärge öppnar november 2013. Det ska
finnas en väg in för alla typer av bostäder som kommunen
tillhandahåller/förmedlar vid särskilda boendebehov.
Sociala omsorgsnämnden ska ha ett nära och aktivt samarbete med frivilligorganisationer inom det sociala området.
Nämndens långsiktiga mål, att så få personer som möjligt
ska vara institutionsplacerade, kräver satsningar på det
förebyggande arbetet. En större del av verksamheten planerar på sikt att arbeta tidigt/förebyggande för att minska
inrekryteringen till socialtjänstens insatser.
Nämnden utvecklar samverkan och lämpliga insatser för
att tillgodose behoven hos unga vuxna med sammansatt
problematik.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Utfall
2012

Kommunfullmäktiges indikatorer

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

Antal genomförda medborgardialoger

1

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med
hjälp av socialtjänsten

17

Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter

100

Andel ekologiska livsmedel, %
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

20
5,3

4,6

6,2

5

61,2

45

47

45

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

30

Investeringar
Boenden inom socialpsykiatrin

Nya boenden enligt LSS

Ett ej lägesbestämt boende med 12 lägenheter planeras.
För 2014 är 1,2 mnkr avsatt. Den beräknade totalutgiften
är 25,5 mnkr.

För boende på Logatan, 5 lägenheter för unga med stora
fysiska funktionsnedsättningar, avsätts resterande 2,1
mnkr år 2014 av totalutgiften på 12,0 mnkr.

Boende för personer med komplexa behov

Personer med komplexa behov är en växande grupp och är
ett alternativ till att köpa externa platser.
För Teknikgatan avsätts resterande 4,1 mnkr år 2014 av
totalutgiften 13,8 mnkr.

För nytt boende på Kadriljgatan, 6 lägenheter avsätts 14,9
mnkr varav 3,7 mnkr under 2014.
Gruppbostäderna på Norra Sjöbogatan ska genomgå en
stor ombyggnad där 12 rum ska byggas om till 6 lägenheter. För 2014 är 6,4 mnkr avsatt. Den totala utgiften är 9,5
mnkr.

Inventarier till nya boenden

För investeringar i utrustning/inventarier och grundutrustning för nya boenden avsätts 800 tkr.
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

925

920

940

54

0

0

Funktionshinderverksamhet
LSS-verksamhet
Antal personer med LSS-beslut/handläggning
Antal ej verkställda beslut enligt Socialstyrelsen
Andelen habiliteringspersonal (ej personliga assistenter) med utbildning
för verksamhetsområdet (%)

79

82

85

Andelen personliga assistenter med utbildning för verksamhetsområdet (%)

45

49

52

21

21

21

378

345

385

378

345

385

SoL-verksamhet
Köpta platser på särskilt boende med heldygnsomsorg
Antal brukare med hemtjänst under 65 år
SoL-verksamhet: insatser i ordinärt boende
Antal brukare med hemtjänst
Antal personer med matdistribution

35

40

42

Antal personer med sjuksköterskeinsatser

85

80

82

Antal personer med rehabinsatser

82

70

82

Bruttokostnad per vårdtagare för sjuksköterskeinsatser

24 512

20 624

25 125

Bruttokostnad per vårdtagare för rehabinsatser

14 756

12 209

15 125

2

1

2

21

21

25

SoL-verksamhet: Särskilda boendeformer
Antal placerade i särskilda boendeformer med hemtjänst
Antal placerade i särskilt boende med heldygnsomsorg
SoL-verksamhet: Korttid
Antal dygn med korttidsvård

-

2 700

2 800

41

30

43

-

18

18

215

190

220

18

18

18

414

400

433

Kostnader per brukare med daglig verksamhet

133 740

133 969

134 349

Antal externt köpta platser, daglig verksamhet

11

12

12

Antal personer med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård
SoL-verksamhet: Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag
LSS-verksamhet: Daglig verksamhet
Antal personer med verkställda beslut om daglig verksamhet

LSS-verksamhet: Korttidsvistelse
Antal personer med verkställda beslut om korttidsvistelse
Kostnader per brukare med korttidsvistelse

158

170

170

155 119

138 183

140 842

260

224

272

53

32

61

LSS-verksamhet: Personlig assistans
Antal personer med verkställda beslut om personlig assistans enligt LSS och SFB
- varav LSS
- varav SFB
Kostnad per brukare med personlig assistans enligt LSS och SFB

207

192

211

286 865

286 477

235 676
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Antal verkställda beslut om boende

320

330

330

Antalet LSS-boenden (lgh) vuxna

300

314

314

LSS-verksamhet: Bostäder med särskild service

Antal externt köpta platser boende

26

20

20

686 626

683 414

681 937

Antal personer med insatser inom psykiatrin (SoL)

243

230

280

Antal psykiskt funktionshindrade med hemtjänst i ordinärt boende

114

120

125

Kostnad per brukare med boende

Socialpsykiatri

Antal personer med insatser inom psykiatrin enligt LSS

9

10

10

0,3

0,28

0,28

Antal psykiatriboenden (lgh)

81

81

81

Antal psykiskt funktionshindrade i övergångsbostad

12

12

10

Externt köpta platser för psykiskt funktionshindrade

11

10

11

Andel personer med insatser inom psykiatrin, av invånare 0-64 år (%)
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Arbetslivsnämnden

Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

154 629

147 590

157 782

Kostnader

-365 973

-348 656

-372 182

Nettokostnader

-211 344

-210 400

-214 400

Kommunbidrag

202 950

210 400

214 400

-8 394

0

0

Ackumulerat resultat

0

0

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Resultat

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Arbetslivsnämnden uppgår till 214,8
mnkr. Kommunbidraget har höjts med 0,55 mnkr då
Kommunstyrelsens förbättringsledare överförs till Stadsdelsnämnderna, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Kommunbidraget har sänkts med 0,35 mnkr
då verksamhetsstöd IT-support har överförts till kommungemensam äldreomsorg på SDN Öster.

Verksamheten 2014
Nämndens uppgift
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser.
Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot
arbetsmarknadens och den enskildes behov. Insatser som
leder till att individen kan försörja sig själv ska prioriteras.
Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå
syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning arbetar
nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder.
Nämnden har ansvar för Borås Stads insatser och åtgärder
vid flyktingmottagning och invandring samt integration i
samhället och på arbetsmarknaden, samt insatser gällande
nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska.
Nämnden har utföraransvaret för daglig verksamhet för
funktionshindrade inom LSS (Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatrin. Sociala
omsorgsnämnden är beställare av insatserna.
Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads
Samordningsförbund, där övriga parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och Västra Götalandsregionen.
Sjuhärads samordningsförbund driver bl a KRUT-projektet med stöd av EFS-medel.

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser undersökts och
uttömts. Verksamheten lägger ner mycket arbete på ett så
lågt försörjningsstöd som möjligt. Utbetalningarna av försörjningsstöd har minskat sedan 2009 och inför 2014 kan
utbetalningarna bli ännu lägre. Verksamheten arbetar med
olika metoder som tydliga rutiner och att en handläggare
ansvarar för hela processen. Genom metoden ”växla bidrag
mot lön” ges den enskilda möjlighet till lönearbete i syfte
att uppnå egenförsörjning.
Genom den nya organisation Jobb Borås med en väg in,
skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga
ingången till de olika arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Samverkan sker internt, men också med externa
aktörer, framför allt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. KRUT-projektet erbjuder deltagarna ett stort
utbud av individuellt utformade insatser.
Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser
och anpassade uppgifter för personer med funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men är
inte beviljade insatser inom LSS (lag om stöd och service
för vissa funktionshindrade) eller socialpsykiatrin. Verksamheten syftar till att utveckla arbetsförmåga, färdigheter
och motivation för att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Inom nämndens verksamhet sysselsätts ca 100
personer i olika former av arbetsmarknadsställningar och
praktikplatser på Återbruk.

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga
ombud.
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I integrationsarbetet och särskilt genom mångfaldsarbetet
fortsätter arbetet i bred samverkan i Borås Stad. Ett bra
mångfaldsarbete motverkar rasism och främlingsfientlighet.
Borås Stad är genom Arbetslivsnämnden värdkommun för
Boråsregionens Etableringscenter (BREC). Samarbetet
med de sex ingående kommunerna ger förutsättningar för
ett mer varierat utbud av etableringsinsatser och flexibilitet
i de varierade insatserna.
En ny prestationsbaserad ersättningsmodell för kommuner som tar emot nyanlända införs och de kommuner
som tar emot fler nyanlända personer i förhållande till sin
folkmängd får högre ersättning. Den nya modellen kan
komma att påverka ekonomin positivt.
Arbetslivsnämnden är en av fyra utförare av LSS daglig
verksamhet. Brukare har enligt LOV (lag om valfrihetssystem) möjlighet att välja utförare men nämnden är också
utförare för den som inte väljer. Nämnden har som mål
att minst 90 % av deltagarna ska välja Borås Stad. 310
personer beräknas delta i daglig verksamhet 2014. Nya
deltagare har ett större behov av insatser än de tidigare.
Arbetslivsnämnden har utföraransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatrins målgrupper och beräknar sysselsätta ca 200 personer – lika många som de senaste åren.

Nämndens uppdrag 2014
Arbetslivsnämnden ska i samverkan med Utbildningsnämnden fortsätta det lokala kunskapslyftet. Trots många
satsningar finns en grupp som inte börjar eller slutför
någon gymnasieutbildning och riskerar att hamna utanför
arbetsmarknaden och möjlighet till egenförsörjning. Från
augusti 2013 kommer det att finnas utbildningsplatser
på gymnasienivå som kombineras med halvtidsarbete för
personer 18-24 år. Arbetet är knutet till utbildningstiden.
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Arbetslivsnämnden ska i samverkan med Utbildningsnämnden och Stadsdelsnämnd Öster bedriva arbetet inom
stadsdelen Hässleholmen inom ramen för det särskilda
statsbidraget för utveckling av vissa utvalda stadsdelar i
landet.
Arbetslivsnämnden ska öka möjligheterna för personer
med funktionsnedsättning att få arbete.
Arbetslivsnämnden ska pröva modellen med fadderfamiljer för invandrare, som är en hjälp att möta och förstå det
svenska samhället.
Nämnden ska erbjuda alla ungdomar, som gått ut grundskolan och gymnasiets årskurser 1 och 2, feriearbete eller
för dem som så önskar sommarlovsentreprenör.
Nämnden är kommunens kontakt för tolkförmedling.
Nämnden hanterar försörjningsstödet på ett aktivt sätt bl a
genom att arbeta med att Växla bidrag mot lön. För att
möta individen med rätt insatser skapas ett Jobbtorg som
ger en samlad ingång till kommunens arbetsmarknadsinsatser.
Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete fungerar nämnden som ett kunskapscenter som sprider information kring integrations- och mångfaldsfrågor.
Flyktingmottagandet innefattar flyktingarnas samhällsorientering, SFI-undervisning och boende. Genom Arbetslivsnämnden är Borås Stad värdkommun för Boråsregionens Etableringscenter.
Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden
ska samverka om vägar till utbildning och arbete för
denna grupp.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Utfall
2012

Kommunfullmäktiges indikatorer

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Antal genomförda medborgardialoger

Målvärde
2014
1

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %

93,6

Antal personer med funktionsnedsättning som erhållit arbete under året

321

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.

958

950

948

900

Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter

30

Andel ekologiska livsmedel, %

25

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

5,9

6

6,5

6

3

4

3,4

3

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, %

27

Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Antal personer med daglig verksamhet LSS

313

302

310

Antal personer med daglig verksamhet socialpsykiatri

200

200

200

1 236

1 175

1 150

284

150

450

Funktionshinderverksamhet

Individ- och familjeomsorg
Antal hushåll med försörjningsstöd
Flyktingmottagning
Antal mottagna flyktingar
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Överförmyndarnämnden

Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

554

0

600

Kostnader

-5 300

-5 400

-6 100

Nettokostnader

-4 746

-5 400

-5 500

Kommunbidrag

4 850

5 400

5 500

Resultat

104

0

0

Ackumulerat resultat

650

-

-

-

-

-

Intäkter

Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
I varje kommun skall finnas en Överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Borås har sedan 2003 en Överförmyndarnämnd. Ärendena kan indelas i ärenden beträffande underåriga som en grupp och ärende beträffande god
man och förvaltare som en annan grupp. Överförmyndarnämndens uppgift är att kontrollera förmyndare och god
man/förvaltare främst avseende förvaltning av tillgångar.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 5 500
tkr. Nämnden fick 2013 en nivåhöjning av kommunbidraget, vilket gav möjlighet till personalförstärkning.
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Stadsdelsnämnderna

Ekonomiskt sammandrag
2012

tkr
2013

2014

Nettokostnader

-2 888 900

Kommunbidrag

2 870 600

2 973 250

3 087 400

-18 300

0

0

-59 589

-162 344

-170 765

-4 584

-1 000

-3 000

Resultat

-2 973 250 -3 087 400

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjnings
nämnden
Stadsdelsnämnderna

Stadsdelsnämndernas uppgift
Övergripande
Från och med 2011 ansvarar tre stadsdelsnämnder, var och
en inom sitt geografiska område, för frågor rörande fritid,
kultur, förskola, grundskola och fritidshem, individ‑ och
familjeomsorgens delområde för barn och familj samt
äldreomsorg.
Utöver sina särskilt reglerade uppgifter ska stadsdelsnämnderna följa utvecklingen inom stadsdelen och göra de
framställningar till Kommunstyrelsen och andra nämnder
som nämnden finner påkallade samt avge yttranden i
ärenden, som berör stadsdelen. I uppgiften ingår även att
utveckla och stärka den lokala demokratin och öka invånarnas möjlighet att påverka förhållandena inom respektive geografiska område.
Stadsdelsnämnderna svarar dessutom för kommungemensamma uppgifter. Stadsdelnämnden Norr har uppgifter
inom förskola, skola, fritidshem och äldreomsorg. Stadsdelsnämnden Väster har uppgifter inom individ- och
familjeomsorg, äldreomsorg samt kost. Stadsdelsnämnden
Öster har uppgifter inom äldreomsorg och även vissa kommunövergripande uppgifter inom funktionshinderverksamheten.
Stadsdelsnämnden Väster har därutöver en uppgift som
avser hela kommunen vad gäller samordning av individoch familjeomsorgen. Dessutom behandlar Kommunfullmäktige samtidigt med budgeten ett förslag att ge Stads-

delsnämnden Väster ansvar för kommungemensamma
frågor för kostverksamheten.
Varje stadsdelsnämnd ska inom sitt område ha
fungerande nätverk för samarbete inom skola‑barn
omsorg‑fritid‑individ‑ och familjeomsorg. Traditionella
verksamhetsgränser får inte förhindra en helhetssyn på
insatser till berörda barn.

Fritid
Stadsdelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda
aktiviteter och lokaler för invånarna inom sitt boendeom
råde.
Stadsdelsnämndernas bidragsgivning till det lokala före
ningslivet kan komplettera de generella bidrag som Fritids‑
och folkhälsonämnden administrerar. Bidrag kan ges till
föreningsgårdar.
Här ingår även den kommungemensamma verksamheten
koloniverksamhet inklusive badresor på sommaren.

Kultur
Stadsdelsnämnderna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten inom respektive stadsdel, allmänkulturell
verksamhet i den egna stadsdelen samt stöd till lokala
kulturföreningar (förening vars verksamhet endast omfattar en nämnds geografiska verksamhetsområde, t ex hembygdsföreningar). Nämnderna har också ansvaret för att
kulturfrågorna beaktas i förskolan, skolan, fritidsverksamheten, äldreomsorgen samt i den övergripande planeringen
i stadsdelen.
Stadsdelsnämnderna ger bidrag till föreningars lokala kul
turprogram samt genomför kulturarrangemang.
Den tidigare Kommundelsnämnden Fristad ansvarade
för musikskoleverksamheten i sin kommundel. Stadsdelsnämnden Norr har övertagit denna uppgift för samma
geografiska område som gällt tidigare. I övriga kommunen
ansvarar Kulturnämnden för denna verksamhet.
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Förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem
Stadsdelsnämnderna ansvarar för grundskola, förskoleklass
och fritidshem inom sina geograf iska områden. Stadsdelsnämnden Norr ansvarar för grundsärskolan, kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, Centrum
för flerspråkigt lärande och andra kommungemensamma
funktioner.

Förskola och annan pedagogisk
verksamhet
Stadsdelsnämnderna ansvarar för förskolan inom sina
geografiska områden. Ansvaret omfattar även pedagogisk
omsorg och öppen förskola.
En näraliggande verksamhet är vårdnadsbidrag till familjer med barn i åldern 1–3 år. Bidraget kan ges om barnet
inte deltar i den förskola som finansieras av kommunen.
Stadsdelsnämnden Norr ansvarar för denna verksamhet
för hela kommunen.

Övriga särskilda boendeformer och
stöd till anhöriga

Korttidsplatser, avlösningsplatser och växelvård är viktiga
instrument för att klara utskrivningsklara patienter från
sjukhus, personer som behöver återkommande behandling
eller då hälsotillståndet varierar och periodvis kräver en
ökad tillsyn. Kommunen ska också kunna erbjuda särskilda insatser för ”vård i livets slutskede”. I Borås Stad är
det korttidsenheterna som ansvarar för denna inriktning.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för ett demensteam.
Stadsdelsnämnderna Norr och Väster ansvarar för trygghetsplatser med tillfällig avlastning m m utan biståndsbedömning. Dock har principbeslut fattats att Norrs platser
skall överföras till Öster men detta är ännu inte genomfört.

Hemtjänst

Hemtjänst är social omsorg och service som bedrivs i den
enskildes egen bostad. En väl fungerande hemtjänst är
en förutsättning för att möjliggöra ett ökat kvarboende.
Verksamheten regleras i socialtjänstlagen.

Individ- och familjeomsorg
Stadsdelsnämnderna ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde för barn och familj.
Familjerådgivningen har till uppgift att bearbeta relationsproblem och konflikter. Verksamheten riktar sig huvudsakligen till vuxna par men erbjuder även hjälp i övriga
familjerelationer.

Vård och omsorg om äldre
Övergripande

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar de för kommungemensamma tillsynsfunktionerna Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och Tillsynsansvarig över social verksamhet
(TÖS). Dessutom ansvarar Öster även för Anhörigkonsulenter, Handikappkonsulent, Syninstruktör och Äldreinformatör.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är ett behovsprövat boende för
äldre och personer med funktionsnedsättning, då behovet
av personlig omsorg inte kan tillgodoses med hemtjänst,
hemsjukvård och andra insatser i den vanliga bostaden.
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Hemsjukvård

Hemsjukvården omfattar den hälso- och sjukvård som
ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret
för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över
tid. Hemsjukvården verkställer läkares ordinationer. Varje
stadsdelsnämnd är ansvarig för att verksamheten uppfyller
de krav som framgår av Hälso‑ och sjukvårdslagen.

Dagverksamhet

Kommunen har ansvar för att genom olika dagverksamheter ge meningsfull sysselsättning i samvaro med andra och
underlätta för den enskilde att bo hemma. Dagverksamhet
är bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling
eller rehabilitering.

Bostadsanpassningsbidrag

Stadsdelsnämnderna ansvarar för beslut om bostadsanpassningsbidrag. Stadsdelsnämnden Öster sköter den
centrala administrationen.

Boendeplanering

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för boendesamordning,
vårdtyngdsmätning och boendeplanering för äldre, psykiskt funktionshindrade och målgruppen för LSS.
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Ekonomiska förutsättningar
För de tidigare kommundelsnämnderna har sedan 1995 en
”resursfördelningsmodell” använts för att fördela resurserna mellan nämnderna. De grundläggande principerna
för resurstilldelningen till de tidigare kommundelsnämnderna har överförts till stadsdelsnämnderna. Efter det att
resurserna till verksamhetsområdena (t ex skola) fastställts,
har fördelningen till varje kommundelsnämnd grundats på
strukturfaktorer och invånarantal för varje verksamhetsområde. Under 2003 diskuterades fördelningsmodellen
grundligt. Med anledning av detta beslöt Kommunfullmäktige till budgeten för 2004 om delvis nya principer.
En del var att göra fördelningen tydligare och underlätta
den politiska prioriteringsdiskussionen. Inriktningen att
ge mer resurser till kommundelar med ogynnsam social
struktur bibehölls. Alla får först en basresurs. I de flesta
verksamhetsområden beräknas denna i proportion till
antalet invånare. Därefter tilldelas tilläggsresurser på
grundval av mätbara strukturella faktorer och invånarantal. De strukturella faktorerna grundar sig i princip på
offentlig statistik.
En förändring görs i budgeten för 2014. Tidigare har
fördelningen av resurser mellan nämnderna grundats på
faktiska befolkningssiffror i månadsskiftet september/oktober året före budgetåret. I denna budget används i stället
befolkningssiffrorna från den senaste befolkningsprognosen. Eftersom prognosen är klar i maj månad kan fördelningen av nämndernas andel av resurserna göras definitiv i
ett tidigare skede, vilket varit ett önskemål. Men fortfarande gäller att de belopp som slutligt avsätts till de olika
verksamhetsområdena avgörs av Kommunfullmäktige i
budgetbeslutet i november.
Varje stadsdelsnämnd ansvarar även för kommungemensamma uppgifter inom särskilt angivna delområden.
Denna uppdelning i stadsdelsegna respektive kommungemensamma uppgifter medför att stadsdelsnämnderna
tilldelas två kommunbidrag. Det ena avser den verksamhet som vänder sig till de egna invånarna och räknas
fram enligt den resursfördelningsmodell som beskrivs i
stycket ovan. Det andra avser den kommungemensamma
verksamheten och fastställs på samma sätt som kommunbidragen till övriga verksamheter i kommunen. Dessa
kommungemensamma verksamheter finns förtecknade i
avsnitten om respektive stadsdelsnämnd. I den kommungemensamma verksamheten ingår även sådan tjänsteproduktion som vänder sig till hela kommunen, till exempel
vård- och omsorgsboendena. Dessa verksamheter påverkar
dock inte kommunbidragen då finansieringen sker med
priser per plats som betalas av de stadsdelsnämnder som
använder platserna.
För alla delområden gäller att lönerna räknats upp med
2,5 % och priserna med 1,3 %. Dessutom har resurstilldel-

ningen räknats om till följd av volymförändringar, t ex en
väntad ökning av antalet barn i förskoleåldrarna. Denna
omräkning grundas på befolkningsprognosen. Detta medför att resurstilldelningen till stadsdelsnämnderna ökas
med cirka 30 mnkr. Dessutom har resursförstärkningar
riktats till vissa områden, i första hand förskolan. Dessa
tillskott redovisas för varje verksamhetsområde nedan.
Nedan redovisas de belopp som avsätts till respektive verksamhetsområde. Jämförelserna med 2013 avser den budget
som Kommunfullmäktige antog i november 2012. Utöver
detta har nämnderna fått resurstillskott under 2013. Dessa
kan dock inte redovisas i detalj uppdelade på respektive
verksamhetsområde.

Administration
I 2013 års budget avsattes 53,0 mnkr. Kommunstyrelsen
har för 2014 avdelat 54,1 mnkr. Här finns inga kommungemensamma verksamheter.
70 % av resursen fördelas som en lika stor basresurs till
varje stadsdelsnämnd. Detta innebär för 2014 cirka 12,5
mnkr till var och en. Återstående 30 % av resurserna fördelas till nämnderna med respektive nämnds invånarantal
som grund.

Fritid
I 2013 års budget avsattes 35,9 mnkr, varav 1,2 mnkr för
den kommungemensamma verksamheten. Kommunstyrelsen har för 2014 avdelat 36,5 mnkr. Av beloppet avser
35,4 mnkr stadsdelsverksamheterna och 1,1 mnkr kommungemensam verksamhet.
Varje stadsdelsnämnd tilldelas en basresurs i förhållande
till det antal fritidsgårdar som finns inom respektive stadsdel. Tilläggsresursen grundas på antalet invånare 10-18 år
och samma strukturfaktorer som skolan. Som tilläggsresurs fördelas 57 % av den totala resursen på 35,4 mnkr.

Kultur
I 2013 års budget avsattes 21,9 mnkr. Kommunstyrelsen
har för 2014 avdelat 21,7 mnkr. Här finns inga kommungemensamma verksamheter. Beloppet har minskat
på grund av att 682 tkr har överförts till Kulturnämnden,
som fr o m 2014 ansvarar för en gemensam datarutin.
Varje kommundelsnämnd erhåller en basresurs i relation
till antalet bibliotek inom stadsdelen. Hänsyn tas till att
Stadsbiblioteket ligger inom Stadsdelen Norr med följd
att det inte finns något lokalt bibliotek inom den centrala
staden. Tilläggsresurs grundas på det totala invånarantalet
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och samma strukturfaktorer som för skolorna. Som til�läggsresurs fördelas 13 % av den totala resursen. Stadsdelsnämnden Norr får en riktad resurs på 2 410 tkr till
musikskolan i Fristad.

Förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem
I detta avsnitt ingår en beräkningsmodell sammantaget
för förskoleklass, grundskola och grundsärskola och en
beräkningsmodell särskilt för fritidshemmen. I 2013 års
budget avsattes 1 107,5 mnkr, varav 39,6 mnkr till den
kommungemensamma verksamheten.
För 2014 har Kommunstyrelsen avdelat 1 144 450 tkr. Av
beloppet avser 1 104 000 tkr stadsdelsverksamheten och
40 450 tkr den kommungemensamma verksamheten.
För grundskola, förskoleklass och grundsärskola avsattes
i 2013 års budget 1 001,1 mnkr, varav 961,5 mnkr till
stadsdelsverksamheten och 39,6 mnkr till den kommungemensamma verksamheten. Kommunstyrelsen har för
2014 avdelat 1 032,7 mnkr, varav 992,2 mnkr till stadsdelsverksamheten och 40,5 till den kommungemensamma
verksamheten. Hänsyn har tagits till att antalet barn i
åldern 6‑12 år väntas öka med 2,49 % och i åldern 13‑15
år väntas öka med 1,76 %. Resurstilldelningen förändras
med halva den genomsnittliga kostnaden per invånare i
åldersgruppen. Verksamheten tillförs en resursökning med
5,0 mnkr som finansiering för en nivåhöjning av lärarlönerna.
Det är viktigt att grundskolorna använder modern IKTutrustning i sin verksamhet. I ett annat avsnitt i budgeten
framgår att Stadsdelsnämnden Norr får ett utredningsuppdrag som syftar till en likvärdig standard i skolorna för
elevdatorer. Utöver de kommunbidrag som nu föreslås för
stadsdelsnämnderna har Kommunstyrelsen avsatt 3 mnkr
för senare fördelning för ytterligare resurser för elevernas
IKT-utrustning.
992,2 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämndernas egna
skolverksamheter enligt de principer som anges nedan.
Resurstilldelningen till skolverksamheten grundas på basresurs, tilläggsresurs samt särskilda resurser för skolskjutsar
och små skolenheter.
Först fastställs en summa för den totala resursen för hela
verksamheten. Denna totalsumma framgår ovan. De
särskilda tilläggen till skolskjutsarna och de små enheterna
räknas bort. Därefter avsätts 85 % till basresursen och
15 % till tilläggsresursen. Basresursen fördelas sedan med
ett belopp per invånare i gruppen 6‑12 år (65 672 kr) och
per invånare i gruppen 13‑15 år (78 806 kr). Verksamhe-
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ten för gruppen 13‑15 år beräknas vara 20 % dyrare än för
gruppen 6‑12 år, därav skillnaden i beloppen. Tilläggsresursen grundas på invånarantal i aktuell åldersgrupp och
ett index som tar hänsyn till andelen barn till föräldrar
med högst grundskoleutbildning respektive andelen barn
som har två utlandsfödda föräldrar. Indexet grundar sig
till 30 % på utbildningsnivån och till 70 % på utlandsandelen.
Alla nämnder får särskild tilldelning av resurser för skolskjutsar. Utgångspunkten för tilldelningen är respektive
nämnds prognosticerade kostnader för 2013. Dessutom
beaktas kända kostnadsförändringar för 2014. Kostnaderna för skolskjutsarna har ökar betydligt jämfört under
2013, vilket påverkar resurstilldelningen.
För att kompensera för kostnader för små skolenheter
genererar följande skolor ett tillägg på 600 tkr per skola:
Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala,
Äspered, Borgstena, Bredared, Sandhult, Kinnarumma
och Svaneholm.
Till fritidshemmen avsattes i 2013 års budget 106,4 mnkr.
Kommunstyrelsen har för 2014 avdelat 111,8 mnkr. 88
% ingår i en basresurs som fördelas efter invånarantal i
åldrarna 6-9 år. Barnantalet i den aktuella åldersgruppen
väntas öka med 2,49 %. Resurstilldelningen ökas proportionellt till befolkningsökningen. Därutöver tilldelas
tilläggsresurser grundat på invånarantalet i respektive
åldersgrupp och ett index som tar hänsyn till andelen barn
till förvärvsarbetande föräldrar respektive andelen barn
med två utlandsfödda föräldrar. Indexet grundar sig till
70 % på förvärvsandelen och till 30 % på utlandsandelen,
vilket är samma index som för förskolan.

Förskola och annan pedagogisk
verksamhet
I 2013 års budget avsattes 532,2 mnkr, varav 6,3 mnkr till
den kommungemensamma verksamheten. Kommunstyrelsen har för 2014 avdelat 573,4 mnkr, varav 567,3 mnkr
till stadsdelsverksamheten och 6,1 mnkr till den kommungemensamma verksamheten. Hänsyn har tagits till
förändringar av antalet barn i den aktuella åldersgruppen.
Barnen i förskoleåldrarna väntas öka med 1,86 %. Resurstilldelningen ökas proportionellt till befolkningsökningen.
Verksamheten tillförs en resursökning med 20,0 mnkr.
Tillskottet skall underlätta att minska antalet barn per
vuxen, ge utrymme för planeringstid samt att säkra att
barn i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda.
567,3 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämnderna enligt
följande principer. Till en basresurs avdelas 88 % av den
tillgängliga resursen. Basresursen fördelas efter invånar-
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antal i åldrarna 1‑5 år. Därutöver tilldelas tilläggsresurser
grundat på invånarantalet och ett index som tar hänsyn
till andelen barn till förvärvsarbetande föräldrar respektive andelen barn med två utlandsfödda föräldrar. Indexet
grundar sig till 70 % på förvärvsandelen och till 30 % på
utlandsandelen.
Verksamheten får cirka 34,7 mnkr i statsbidrag för intäktsbortfallet till följd av maxtaxan. Detta är en ökning
med 2,1 mnkr vilken kan bidra till att öka personaltätheten. Detta ska fördelas till stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsen anser att Kommunfullmäktige, i likhet med
tidigare, ska ge Kommunstyrelsen ett bemyndigande att
göra detta. Kommunstyrelsens avsikt är att i likhet med
2013 fördela detta med resursfördelningsmodellens relativa
andelar som grund.
De kommuner, som infört maxtaxa, får ett särskilt
statsbidrag för att höja kvaliteten i barnomsorgen. Detta
beräknas för 2014 till cirka 5,5 mnkr, vilket är 0,3 mnkr
högre än 2013. Kommunstyrelsen anser att statsbidraget
ska användas till att anställa personal i barnomsorgen,
vilket kan innebära färre barn i grupperna. Även för detta
statsbidrag bör Kommunfullmäktige ge Kommunstyrelsen
ett bemyndigande att besluta om fördelningen till Stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsens avsikt är att i likhet
med 2013 använda principerna för resursfördelningsmodellen vid fördelningen av detta statsbidrag.

Individ- och familjeomsorg
I 2013 års budget avsattes 181,5 mnkr, varav 30,1 mnkr
till den kommungemensamma verksamheten. Kommunstyrelsen har för 2014 avdelat 181,5 mkr, varav 151,6 mnkr
till stadsdelsverksamheten och 29,9 mnkr för den kommungemensamma verksamheten.
Mot bakgrund av att detta delområde väntas ge ett
betydande överskott jämfört med budget för 2013 har
Komunstyrelsen omfördelat 5,0 mnkr för att ge möjlighet
till ytterligare satsning på förskolan. Resurserna stannar
alltså kvar inom stadsdelsnämndernas verksamhetsområden. 1,0 mnkr tas från Västers kommungemensamma
verksamhet och övriga 4,0 mnkr från de tre stadsdelarna
i proportion till dels resurstilldelningens storlek och dels
det väntade överskottet 2013. Detta innebär att 2,0 mnkr
överförs från Öster och 1,0 mnkr från respektive Norr och
Väster. Detta innebär att Norr tilldelas 30,6 mnkr, Väster
58,4 mnkr och Öster 62,6 mnkr. Här ingår de resurser
som kommundelsnämnderna Brämhult, Norrby och Sjöbo
tidigare haft för förebyggande insatser i bostadsområdena.
I tilldelningen till Väster ingår 2,0 mnkr till en riktad
resurs för integrationsinsatser på Norrby. Dessutom ingår
här en resurs på 1,2 mnkr till Norr för projektet ”Tidiga

insatser” som arbetar med tidig upptäckt av beteendeproblem hos barn.
Stadsdelsnämnderna Väster och Öster har kommungemensamma uppgifter. Cirka 24,3 mnkr avsätts till Väster
för kommungemensamma uppgifter. Till Norr avsätts
cirka 5,3 mnkr för ansvaret för asylsökande barn och ungdomar och för kommunplacerade ensamkommande barn
och ungdomar samt för koloniverksamhet.
Kommunstyrelsen inriktning är att undersöka möjligheterna att konstruera en modell för att fördela resurserna
utifrån en kombination av invånarantal och relevanta
sociala faktorer på samma sätt som för övriga verksamheter. Stadskansliet har tillsammans med stadsdelsförvaltningarna tagit fram ett principförslag till ny modell, som
dock ännu inte är helt färdig. I avvaktan på denna modell
har en traditionell kostnadsbudget använts som grund för
resurstilldelningen.

Äldreomsorg
I 2013 års budget avsattes 1 041,3 mnkr, varav 39,9 mnkr
för den kommungemensamma verksamheten. Kommunstyrelsen har för 2014 avdelat 1 075,7 mnkr, varav 1 031,5
till stadsdelsverksamheten och 44,2 mnkr till kommungemensamma verksamheter.
1,7 mnkr överförs från Kommunstyrelsen till detta
verksamhetsområde för finansiering av personer som leder
olika förbättringsprojekt inom bl a äldreomsorgen och som
t o m 2013 tillhört Stadskansliet.
Östers kommungemensamma verksamhet tillförs 3,7
mnkr som finansiering av uppgifter som tidigare betalats
av stadsdelsnämnderna, Arbetslivsnämnden och Sociala
omsorgsnämnden gemensamt. Det avser personalkostnader för att administrera en gemensam datarutin och
samordning av den s k Actioncentralen. Berörda nämnders
verksamheter får motsvarande resursindragning.
1 031,5 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämnderna
enligt de principer som anges nedan.
Tilldelningen förändras p g a att antalet invånare i åldrarna 85 år och äldre ökar med 0,50 %, antalet invånare
i gruppen 75‑84 år ökar med 1,66 % respektive antalet
invånare i gruppen 65‑74 år ökar med 1,20 %. Resurstilldelningen förändras i samma proportion som befolkningsförändringen.
Resurstilldelningen till äldreomsorgen innehåller flera
delmoment. Resurser avsätts till var och en av åldersgrupperna 65‑74 år, 75‑84 år samt 85 år och äldre.
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Resurserna fördelas så att gruppen 74‑84 år får 5 gånger
mer och gruppen 85 år och äldre får 20 gånger mer än
gruppen 65‑74 år, allt räknat per invånare. Inom var och
en av de tre grupperna används ett strukturindex som
grundar sig på andelen ensamstående.
Resurserna till gruppen 75‑84 år består till 40 % av en
basresurs i proportion till antalet invånare i kommundelen
och till 60 % av en tilläggsresurs framräknad med hjälp av
strukturindexet. För gruppen äldre än 84 år är basresursen
60 % och tilläggsresursen 40 %. För gruppen 65‑74 år
grundas hela resurstilldelningen på strukturindex, dvs här
finns ingen basresurs.
Kommunstyrelsen fastställer i ett särskilt beslut de pro
duktionsersättningar som gäller för respektive äldreboende. Från början avsåg dessa ersättningar enbart boenden

med heldygnsomsorg. Eftersom boendena med hemtjänstinsatser alltmer används för samma målgrupp infördes
ett liknande produktionsersättningssystem för dessa för
alla nya inflyttningar fr o m 1 april 2004. Produktionsersättningarna grundar sig i princip på att anläggningarna
ska vara fullbelagda, dock med hänsyn till viss tomhet
vid in‑ och utflyttning. Den senaste tiden har antalet
tomma platser ökat. Dock gäller fortfarande att det är av
största vikt att producenten så långt som möjligt anpassar
produktionskostnaden till att platser ibland står tomma.
Producenterna kan för 2014 räkna med en kompensation för tomma platser med 75 % av den genomsnittliga
produktionskostnaden för varje plats. Produktionsersättningen grundar sig på att platser för demens får högre
ersättning än platser för somatik. Dessutom tas hänsyn till
faktiska lokalkostnader och liknande.

Totala kommunbidrag
För 2014 avsätts totalt 3 087 400 tkr till kommunbidrag till stadsdelsnämnderna.
Tilldelningen till de olika verksamhetsområdena framgår av nedanstående tabell.
Kommunbidrag per verksamhetsområde

mnkr
2012

2013

2014

Administration
- varav kommungemensam

52 400
0

53 300
0

54 100
0

- varav stadsdel

52 400

53 300

54 100

Fritid
- varav kommungemensam

37 000
2 800

35 900
1 200

36 500
1 100

- varav stadsdel

34 200

34 700

35 400

Kultur
- varav kommungemensam

21 600
0

21 900
0

21 700
0

- varav stadsdel

21 600

21 900

21 700

Grundskola inkl särskola, fritidshem
- varav kommungemensam

1 036 350
32 850

1 107 500
39 550

1 144 450
40 450

- varav stadsdel

1 003 500

1 067 900

1 104 000

Förskola
- varav kommungemensam

510 900
10 600

532 200
6 300

573 400
6 100

- varav stadsdel

500 300

525 900

567 300

Individ- och familjeomsorg
- varav kommungemensam

173 400
23 400

181 500
30 100

181 500
29 900

- varav stadsdel
Äldreomsorg
- varav kommungemensam
- varav stadsdel

150 000

151 400

151 600

1 021 700

1 041 300

1 075 750

37 100

39 900

44 200

984 600

1 001 400

1 031 550

Summa
- varav kommungemensam

2 853 350
106 700

2 973 250
117 050

3 087 400
121 750

- varav stadsdel

2 746 600

2 856 200

2 965 650
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Statens resurstilldelning till kommunerna sker i allt
väsentligt i ett generellt system med skatter och skatteutjämningsbidrag. Kommunfullmäktige fördelar dessa till
nämnderna som kommunbidrag (något förenklat uttryckt). I likhet med 2013 finns statsbidrag till kvalitetshöjande insatser i förskola och som kompensation för intäktsbortfall till följd av maxtaxan för förskola och fritidshem.
Detta innebär att Stadsdelsnämnderna utöver de kommunbidrag som anges ovan även disponerar statsbidrag på
cirka 40,1 mnkr till dessa verksamheter. Det är 2,3 mnkr
mer än 2013.. Dessutom tillkommer sådana statsbidrag
som är riktade till särskilda specificerade åtgärder framför
allt inom skola, förskola och äldreomsorg.
I några få fall finns särskilt riktade resurstillskott till
vissa verksamheter inom kommunbidraget till respektive
nämnds kommungemensamma verksamhet. Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för Sparrehus och bidrag till det
finska dagcentret vid Hultasjögatan.

Stadsdelsnämndernas
uppdrag 2014

Fritid
Stadsdelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda
aktiviteter och lokaler för invånarna inom sitt boendeom
råde. Verksamheten ska skapa träffpunkter som alternativ
till det kommersiella fritidsutbudet. Den ska ha en särskild
inriktning mot tonårsgrupper och arbeta i socialt förebyggande syfte. Detta gäller även för ungdomsarrangemang
under veckoslut. Minst en fritidsgård eller annan samlingsplats för ungdomar ska finnas i var och en av de
tidigare kommundelarna.

Kultur
Barn‑ och ungdomskultur ska prioriteras. Stadsdelsnämnderna ska bedriva uppsökande biblioteksverksamhet.
Detta innefattar bl a boken-kommer-service till äldre,
sjuka och personer med funktionsnedsättning.
Bibliotekens program‑ och utställningsverksamhet ska
komplettera övriga insatser inom informations‑ och utlå
ningsverksamheten.
Samtliga tidigare kommundelsbibliotek ska drivas vidare i
minst den omfattning som gäller nu.

Inledning
I detta avsnitt finns dels uppdrag som nämnderna skall
utföra under 2014 och dels mer allmängiltiga riktlinjer för
verksamheternas inriktning. Uppdragen skall rapporteras i
kommande årsredovisning men därutöver kan även annan
återrapportering förekomma efter särskilda anvisningar
från Kommunstyrelsen. I avsnittet ”Strategiska målområden – indikatorer och uppdrag” på sidorna 14-23 anges de
uppdrag som ska rapporteras

Övergripande
Kontakt med medborgarna

Stadsdelsnämnderna ska arbeta för att minska avståndet
mellan politiker och invånare. En ökad öppenhet bör leda
till aktivare medborgarinflytande. Medel att nå detta kan
vara attraktiva hemsidor, förslagslådor för synpunkter från
allmänhet, öppet hus med möjlighet till direkt kontakt
med politiker, webb-tv-sända nämndmöten och öppna
nämndmöten på olika ställen i kommundelen.
Kostfrågor

Ett större ansvar måste tas av stadsdelsnämnderna för att
uppnå kommunens mål om ekologiska och etiskt märkta
produkter. Andelen KRAV-märkt och ekologisk mat i
kommunens verksamhet skall öka. Ett första steg är att
25 % av livsmedelsinköpen skall avse ekologiska varor.

Förskoleklass, grundskola,
obligatorisk särskola och fritidshem
Stadsdelsnämnderna ska arbeta för att stärka kvaliteten
och kraftsamla runt åtgärder som leder både till att fler
elever blir godkända i alla ämnen och att fler blir behöriga
till gymnasiet.
Nämnderna ska ha tydliga rutiner för uppföljning av
verksamhetens resultat. Dessa ska innefatta såväl ett totalt
nämndperspektiv som ett perspektiv på enskilda klasser/
individer.
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för att rutiner finns hos
skolenheterna för att säkerställa att skollagens bestämmelser följs vad gäller barn i behov av särskilt stöd.
Trygghetsvandringar ska genomföras i alla Borås skolor.
Alla elever ska under grundskolans senare del ges utbildning i HBTQ-frågor av föreläsare med för frågorna
relevant utbildning.
Barn/elever och föräldrar ska få en reell möjlighet att
påverka planering, innehåll och utformning av verksamheten. Varje stadsdelsnämnd ska tillse att respektive skola
finner former för detta.
Stadsdelsnämnderna ska ge möjlighet för enskilda skolenheter att ge sitt arbete en speciell profil. Detta kan ge
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skolan ökad attraktionskraft. Det är dessutom viktigt att
föräldrarna får information om verksamheterna i de olika
skolenheterna så att de kan vara delaktiga i elevens val av
skola.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att insynsbesök görs
systematiskt i de fristående skolorna och tillhörande fritidshem. I övriga fristående fritidshem har stadsdelsnämnderna ansvar för tillsyn av verksamheten.
Inom alla skolformer ska ett mål vara att miljömedvetandet och det ekologiska tänkandet ska öka.
Inriktningen är att alla elever i årskurserna fem till nio i
kommunens skolor skall ha tillgång till en dator/läsplatta
(”en till en”). Stadsdelsnämnden Norr får uppdrag att
inför läsåret 2014/15 lägga fram ett förslag hur detta skall
utformas. Övriga stadsdelsnämnder ska yttra sig över förslaget. Förslaget ska utformas så att likvärdighet garanteras
i kommunens alla skolor.
Stadsdelsnämnderna skall tillse att skolenheterna ger möjlighet till sommar- och lovskola där detta behövs. Rutiner
för hjälp med läxläsning skall finnas.
Fritidshemmens personal ska ges möjlighet till planeringstid.
Skollunchen ska vara ett huvudmål som ger eleverna minst
en tredjedel av dagsbehovet. Maten ska vara näringsmässigt riktigt sammansatt och eftersträvansvärt är att närproducerade och/eller kravmärkta råvaror används.
Skolhälsovården bör förstärkas och samarbetet mellan regionens barnhälsovård och kommunens skolhälsovård bör
fördjupas. Verksamheten bör utformas så att kontinuerlig
dokumentation av varje individ alltid finns tillgänglig.
Varje stadsdelsnämnd ska tillse att elevhälsan uppfyller
basnivån enligt villkor i avtal med Västra Götalandsregionen.
Föräldrautbildning i samverkan mellan kommun och
region ska fortsätta.
Skolorna ska samverka med Kulturnämnden om insatser
inom projektet ”Skapande skola”.
Stadsdelsnämnden Norr får uppdrag att sammanställa en
redovisning hur skolenheterna uppfyller kravet i skollagen
på att eleverna skall ha tillgång till skolbibliotek.

Förskola och annan pedagogisk
verksamhet
Öppen förskola har under senare år fått allt mindre omfattning. Målet är att det i varje tidigare kommundel ska
finnas minst en öppen förskola.
Det är viktigt att tidigt upptäcka barn med behov av
särskilt stöd. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver
mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn
till egna behov och förutsättningar. För att klara detta bör
samarbetet barnomsorg‑socialtjänst‑mödravård‑barnavård
utvecklas. Härigenom ges möjlighet att tidigt sätta in stöd
där så behövs.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för tillsyn i de fristående
förskolorna och den enskilda pedagogiska omsorgen.
Efterfrågeutvecklingen inom förskolan kan se olika ut
i kommunens olika delar. I en del kan efterfrågan öka,
medan den i en angränsande delar minskar. Detta ställer
krav på berörda stadsdelsnämnder att samverka vid förändringar. Ledig kapacitet i en annan stadsdel måste användas om det är praktiskt möjligt. Med de korta avstånd
som finns inom centralorten torde detta inte innebära
någon konflikt med kommunens skyldighet att erbjuda
närbelägen förskola. Det finns inga principiella hinder att
någon stadsdelsnämnd driver förskola i en intilliggande
stadsdel. Det är upp till berörda stadsdelsnämnder att tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden hitta effektiva
lösningar.
Personal inom förskolan ska ges möjlighet till planeringstid.

Individ- och familjeomsorg
Stadsdelsnämnderna ansvarar för verksamhetsgrenen barn
och familj inom individ- och familjeomsorgen. Viktigt är
ett nära samarbete med andra verksamheter, t ex mödrahälsovård, barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri,
polis etc. Detta kan ske genom nätverksmöten. Inriktningen är att i första hand ge barn och ungdomar stöd
i närmiljön. En viktig del i detta är fältverksamhetens
förebyggande arbete i de områden där ungdomar vistas.
Insatser för barn och ungdomar kan i vissa fall bli kostnadskrävande. En viktig uppgift för stadsdelsnämnderna
är att dels genom samarbete och dels för var och en inom
sitt område finna de rätta formerna för dessa insatser.
Ambitionen skall vara att goda verksamhetsresultat kombineras med att kostnaderna hålls inom det ekonomiska
utrymme som är tillgängligt.
Kommunens ambition är att i första hand arbeta med
förebyggande insatser, i andra hand erbjuda hjälp genom
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olika former av öppenvård på hemmaplan och i sista hand
göra placeringar utanför det egna hemmet.
Det är viktigt att öppenvårdsinsatserna ger möjlighet till
tidigt socialt stöd och är lättillgängliga.
I områdena Hässleholmen, Norrby och Sjöbo görs särskilda insatser för att t ex förbättra sociala nätverk för att
ge högre boendekvalitet i vissa bostadsområden. Detta ska
fortsätta som en del i det viktiga förebyggande arbetet.

Vård och omsorg om äldre
Övergripande

Det grundläggande målet för den verksamhet som vänder
sig till äldre människor är att verka för att dessa får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Detta ska ske med respekt för självbestämmande och
integritet.
Äldreomsorgen syftar ytterst till att skapa förutsättningar
för gamla att leva ett så normalt och fullgott liv som möjligt. Detta sker företrädesvis genom individuellt behovs
prövade insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, vårdoch omsorgsboende och sysselsättning. Målet är att uppnå
och bibehålla gemenskap med andra och att möjliggöra för
individen att delta i meningsfulla aktiviteter. Härigenom
minskas eller senareläggs mer omfattande hjälpbehov.
Huvuddelen av verksamheten inom äldreomsorgen produceras av kommunen.
Stadsdelsnämnd Öster har ett uppdrag att ta fram rutiner
för att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen inom
äldreomsorgens verksamheter.

Hemtjänst och hemsjukvård

Den 1 september 2009 infördes Hemtjänstvalet, vilket
innebär att omsorgstagaren själv kan välja vårdgivare
bland de utförare, som blivit godkända av kommunen.
Även stadsdelsnämnderna är utförare. Stadsdelsnämndernas ska tillse att rutiner finns för att säkerställa att
beslutade insatser blir utförda och att följa upp kvaliteten
m m i verksamheten.
Sedan 1 april 2008 finns förenklad biståndsbedömning
inom hemtjänsten. Varje stadsdelsnämndnämnd måste
säkerställa att vårdtagarna erbjuds denna form av biståndsbeslut. Serviceinsatserna kan uppgå till 8 timmar i månaden enligt de regler som Kommunfullmäktige antagit.
Fr o m 2012 kan även en gräns på 4 timmar i månaden
användas.

Stadsdelsnämnderna har till uppgift att se till att erforderlig kompetens finns för att uppfylla kommunens
skyldigheter inom hemtjänst och hemsjukvård men även
inom habilitering och rehabilitering. Detta kan ske inom
respektive nämnd eller genom gemensamma lösningar för
flera nämnder.

Stöd till personer som vårdar eller
stödjer närstående

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda stöd för att underlätta för
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk
eller äldre. Kommunernas skyldigheter inom detta område
har skärpts genom den lagstiftning som gäller fr o m 1 juli
2009.

Vård- och omsorgsboende

Utgångspunkten under senare år har varit möjlighet att
bo kvar i sitt egna boende. Kommunen ska i första hand
med hemtjänst och hemsjukvård och annat stöd i det
ordinära boendet i form av dagcentraler, dagverksamhet,
avlastningsplatser, matdistribution m m ge den enskilde
möjlighet att bo kvar i den ursprungliga bostaden. När
vård- och omsorgsbehovet blivit så omfattande, att den
enskilde inte längre anser att det kan tillgodoses i den
ordinarie bostaden, blir flyttning till en särskild boendeform aktuell. Denna bör då vara så flexibel att vård- och
omsorgsinsatserna successivt kan anpassas efter växlande
behov hos den enskilde. Det är viktigt att ge tydlig information om de förutsättningar som gäller för att erhålla en
plats på vård- och omsorgsboende.
Den som är 90 år eller äldre och som känner oro eller ångest avgör själv om den vill flytta till ett vård- och
omsorgsboende. Kommunstyrelsens avsikt är att föreslå
att denna regel tas bort när det finns Trygghetsbostäder i
kommunen.
Verksamheten vid vård- och omsorgsboendena ska känne
tecknas av ett tryggt boende med personlig service och
god omvårdnad, där omvårdnaden är det centrala begreppet. Genom en god omvårdnad ska den enskilde få
möjlighet till ett så normalt vardagsliv som möjligt. Detta
innebär att verksamheten ska utformas och bedrivas utifrån omvårdnadsperspektivet med sjukvårdsinsatser som
ett komplement till annan service när så erfordras.
Kommunfullmäktige har den 23 februari 2012 antagit
regler för den nya boendeformen ”Trygghetsbostäder”.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för kontakter med berörda
fastighetsägare för att starta Trygghetsboenden.
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Träffpunkter för äldre

Det är viktigt med träffpunkter för äldre. Olika slags
aktiviteter, fysiska – psykiska – sociala, höjer livsk valiteten
och bidrar till ett hälsosamt åldrande. Stadsdelsnämnderna ska verka för ytterligare träffpunkter för pensionärer, i första hand genom en effektivare användning
av kommunens egna lokaler. Finns inte möjligheten att
använda kommunens lokaler kan ekonomiskt stöd till en
pensionärsorganisation vara ett alternativ. I detta fall ska
verksamheten vända sig till alla berörda, inte enbart de
egna medlemmarna. Stadsdelsnämnderna är ansvariga för
detta ekonomiska stöd. Just samarbete med frivilliga och
ideella organisationer kan ge både högre kvalitet och lägre
kostnader.
Verksamheten med träffpunkter för äldre bör utvecklas
ytterligare. Stadsdelsnämnd Öster, som ansvarar för kommungemensamma äldreomsorgsfrågor, har presenterat ett
förslag om former och inriktning för en kommungemensam träffpunkt-föreningshus-anhörigcentral. Kommunstyrelsen har därefter givit kompletterande utredningsuppdrag som skall leda till att Stadsdelsnämnden Öster
lämnar ett slutligt förslag till Kommunfullmäktige.

Restauranger

Målet med verksamheten är att ge främst pensionärer
möjlighet att i närheten av sina bostäder äta näringsriktig
kost i en trivsam miljö. Härigenom ökas möjligheterna att
bo kvar i den egna lägenheten.

Ombyggnad av Bodaskolan i kombination
med nytt stadsdelskontor
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en omfattandeombyggnad av Bodaskolan. Utöver att avhjälpa byggnadstekniska problem och modernisera lokallösningarna ingår
kontorslokaler för stadsdelsförvaltningen. Projektet har delats i två etapper. Den första etappen omfattade lokalerna
för årskurserna 1‑6 och slutfördes under 2012.
Den andra delen omfattar lokaler för årskurs 7–9. Totalutgiften beräknas till 198,5 mnkr. Arbetena skall utföras
2014‑2016. Kommunstyrelsen avsätter 198,5 mnkr, varav
30 mnkr under 2014.
Detta är ett omfattande projekt där detaljerna om innehållet inte har studerats i budgetarbetet. Kommunstyrelsen
förutsätter att Lokalförsörjningsnämnden tillsammans
med Stadsdelsnämnden Öster mer ingående redovisar lokallösningarna och utgiftsberäkningarna senast i samband
med kommande projekteringsuppdrag.

Särlaskolan
Lokalförsörjningsnämnden har angivet att det finns ett
omfattande behov att renovera Särlaskolan och som en
första etapp föreslagit att 16 mnkr avdelas för att åtgärda
byggnadens yttre delar. Kommunstyrelsen avsätter investeringsutrymme i enlighet med detta förslag, varav 1,0 mnkr
under 2014. Detta kan ses som en första del i att renovera
skolan.

Förskola

Investeringar
Förskola Johannelundsgatan
Grundskolor

Ombyggnad av Kristinebergskolan
Lokalförsörjningsnämnden har fått ett anslag på 108
mnkr fört en ombyggnad av Kristinebergskolan på grund
av fuktskador, utbyte av ventilations- och elanläggningar
men också till följd av behov av förbättrad planlösning.
Dessutom ingår en ny gymnastikhall. I budgeten avsätts
108 mnkr, varav 58 mnkr under 2014. Arbetena beräknas
slutföras 2015.
Om- och tillbyggnad av Bergdalskolan
Lokalförsörjningsnämnden har tilldelats ett anslag på 68,2
mnkr för en om- och tillbyggnad av Bergdalsskolan. Här
ingår kök och matsal samt att ändra lokallösningarna till
att ge bättre undervisnings- och arbetsutrymmen. För de
avslutande arbetena under 2014 avsätts 2,0 mnkr i investeringsbudgeten.
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Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med sju avdelningar inklusive en avdelning för omsorg på
natten byggs vid Johannelundsgatan. Kommunstyrelsen
avsätter 31,0 mnkr, varav 27,5 under 2014.
Detta projekt ersätter det som i tidigare budgetar betecknats som förskola på Alideberg.

Förskola Frufällegården
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att köket på förskolan
Frufällegården byggs om bl a för anpassning till att förskolans kapacitet har utökats. Kommunstyrelsen avsätter 2,3
mnkr under 2014.
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Förskola Sparsör

Förskola vid Milstensgatan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med sex avdelningar byggs i Sparsör. Bakgrunden är att
antalet barn ökar i upptagningsområdet samt att möjligheten att placera barn i Fristad tätort minskar. Dessutom
lämnas förhyrda lokaler. Kommunstyrelsen avsätter 29,5
mnkr under åren 2015‑2016.

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med 7 avdelningar byggs vid Milstensgatan (Milstensgården). En avdelning för nattverksamhet ingår. Härigenom
kan småenheter avvecklas och kapaciteten ökas för att
möta väntad efterfrågeökning. Kommunstyrelsen avsätter
31,0 mnkr, varav 27,4 mnkr under 2014.

Förskola Fristad

Förskola Trandared

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med sex avdelningar byggs i Fristad. Bakgrunden är att
antalet barn väntas öka. Kommunstyrelsen avsätter 28,0
mnkr med byggstart 2016

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit nybyggnad av en
förskola med sex avdelningar vid Kransmossen. Den skulle
ersätta två avdelningar, som i dag finns i paviljonger. Utgiften har beräknas till 30,5 mnkr. Därutöver tillkommer
i Lokalförsörjningsnämndens förslag ytterligare 4,3 mnkr
för arbeten för ändring av fotbollsplan och parkeringsplats
som blir en följd av etableringen av förskolan. Utöver detta
tillkommer en ännu inte kostnadsberäknad vägomläggning.
Mot bakgrund av att denna förskola skulle bli betydligt
dyrare än andra förskolor i samma storlek anser Kommunstyrelsen att alternativa lösningar i det berörda området
måste studeras. Kommunstyrelsen avsätter 28,0 mnkr,
varav 1,0 mnkr under 2014.

Förskola Sagavallen
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med sex avdelningar byggs vid Sagavallen. Kommunstyrelsen avsätter 28,0 mnkr med byggstart 2016.

Förskola Dammsvedjan
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
byggs på Dammsvedjan. Kommunstyrelsen avsätter 28,0
mnkr för en förskola med sex avdelningar, varav 1,0 mnkr
under 2014.

Förskola Hestra
Lokalförsörjningsnämnden har fått anslag på 31,2 mnkr
för en ny förskola med 140 platser i kvarteret Stenhammar
på Hestra. Bakgrunden är ökat barnantal och att lokaler
som idag används för förskola behövs som skollokaler.
Kommunstyrelsen avsätter 1,0 mnkr under 2014 för de
avslutande arbetena.

Tillbyggnad av förskolan Trandaredsgården
Lokalförsörjningsnämnden har fått anslag med 14,5 mnkr
för att bygga till förskolan Trandaredsgården med ytterligare två avdelningar. Arbetena avslutas 2014. Kommunstyrelsen avsätter 12,5 mnkr under 2014.

Förskola Brämhult
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med sex avdelningar byggs i Brämhult. Läget har ännu
inte specificerats. Kommunstyrelsen avsätter 28,0 mnkr
under åren 2015‑2016.

Förskola Sjömarken
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
byggs i Sjömarken. Kommunstyrelsen avsätter 28,0 mnkr
för en förskola med sex avdelningar med byggstart 2016.

Förskola Ramnås
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
byggs vid Ramnåsgatan. Kommunstyrelsen avsätter 28,0
mnkr för en förskola med sex avdelningar, varav 6,5 mnkr
under 2014.

Förskola Dalsjöfors
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med sex avdelningar byggs i Dalsjöfors. Läget har ännu
inte specificerats. Kommunstyrelsen avsätter 28,0 mnkr.
De inledande arbetena görs 2016.

Förskola Bergsäter
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med sex avdelningar byggs på Bergsäter. Kommunstyrelsen avsätter 0,5 mnkr för en förstudie under 2014.
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Förskolor, inventarier
Samtliga stadsdelsnämnder har redovisat förslag att investeringsutrymme skall avsättas för inventarieanskaffningar
till nya förskolor. Kommunstyrelsen avsätter 8,0 mnkr,
varav 3,0 under 2014. Avsikten är att lägga fast en norm
för anslagen till inventarier i samband med nybyggnader.

Äldreomsorg

Nytt äldreboende
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en utredning görs om möjligheten att uppföra ett nytt äldreboende
med 60 platser. Utgiften för ett boende av denna storlek
beräknas till 100,0 mnkr. Kommunstyrelsen har inte tagit
ställning då mer underlag behövs för att kunna bedöma
det långsiktiga behovet av platser i äldreboende. I avvaktan på slutligt ställningstagande avsätts 2,5 mnkr under
2016 som handlingsberedskap.
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Verksamhetsmått
Nedan redovisas i tabellform jämförelsetal på kommuntotal nivå för Stadsdelsnämndernas verksamhet.
Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

17

17

17

515

513

529

6

6

6

10

10

10

380

384

377

9 855

10 075

10 352

29

30

24

1 122

1 208

1 306

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen
Antal egna elever i fristående skola
Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

8 708

8 750

8 971

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

3 233

3 218

3 353

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

2 850

2 928

2 956

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

2 625

2 604

2 662

Total produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr

83 240

82 303

81 807

Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

5 856

6 491

6 166

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

5 064

5 268

5 211

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

3 732

3 825

2 922

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

20 926

20 882

20 382

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

40 197

38 743

39 975

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

4 009

4 136

3 766

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens skolor, kr

2 676

2 259

2 612

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr

781

699

772

Lokalyta per elev, m²

15,8

15,6

16,3

8,2

7,8

8

Antal heltidslärare per 100 elever
Antal heltidslärare per 100 elever exkl. lärare i svenska som andraspråk

7,8

7,6

7,8

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 100 elever

1,4

1,7

1,4

2 537

2 549

2 702

1 143

1 188

1 248

47

46

49

Antal egna elever med skolskjuts
Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet

1 110

1 144

1 183

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

32 272

38 265

38 769

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

21 796

28 204

27 753

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 225

5 924

5 101

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 251

4 088

5 835

18

17,1

16,4

Elever per heltid pedagogisk personal
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Obligatorisk särskola
Antal elever i särskola

98

99

96

Antal elever i kommunens särskola

99

90

90

2

2

2

328 303

348 123

355 085

Antal elever per heltidslärare

3,8

3,6

3,6

Antal elever per heltid elevassistent

3,4

3

3,2

4 099

4 276

4 441

255

230

261

81

79

80

Antal elever från annan kommun
Antal elever från kommunen hos annan huvudman
Nettokostnad per elev i kommunens skolor, kr

Fritidshem
Antal placerade barn från egen stadsdel.
varav barn i fristående verksamhet
Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %
Andel placerade barn som går i åk 4-6, %.

13

15

15

Antal producerade platser i stadsdelen

3 271

3 447

3 497

Antal inskrivna barn i stadsdelen

3 806

3 994

4 149

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

35 614

33 008

33 452

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

25 969

23 818

24 145

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

4 756

4 194

3 958

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

4 889

4 996

5 349

20,1

21,1

22,1

5 512

5 660

5 850

362

363

375

19

7

4

9

8

7

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

89

91

90

varav andelen placerade egna barn i förskola, %

88

91

90

0

0

0

124

145

145

Antal producerade platser i stadsdelen.

4 118

4 085

4 215

Antal inskrivna barn i stadsdelen.

5 125

5 278

5 464

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr.

123 576

130 873

131 744

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel
varav barn i fristående verksamhet
varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen
varav barn i enskild pedagogisk omsorg

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %
Antal vårdnadsbidrag

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr.

87 143

94 177

94 764

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr.

19 647

19 661

21 562

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr.

16 786

17 035

15 418

6,5

6,4

6,5

18

5

4

100

120

115

5

6

6

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal.
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

1 759

1 755

1 710

7,1

7,1

6,8

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %
Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser

541

570

545

55 556

47 862

53 486

158

154

154

23

22

24

Antal vårddygn per placerad

288

306

292

Nettokostnad per vårddygn, kr

691

730

746

Antal placerade barn/ungdomar

16

10

13

Antal asylsökande.

17

8

8

Antal vårddygn per placerad.

45

95

92

4 852

4 625

4 745

Antal placerade barn/ungdomar.

49

54

55

Antal asylsökande,

18

20

25

168

157

152

3 740

3 328

3 372

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 år

2 817

3 035

3 130

varav brukare över 65 år

2 638

2 925

2 965

Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar

475 903

508 490

471 600

Tid som utförs av extern utförare hos brukare enligt hemtjänstvalet, timmar

101 951

110 000

136 000

Brukartid, %

65,6

65,2

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare interna utförare, kr

461

488

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser
Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar,
Antal asylsökande

Institutioner för 0-12-åringar

Nettokostnad per vårddygn, kr.
Institutioner för 13-20-åringar

Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr,

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende

Utförd tid

Matdistribution
Antal personer med matdistribution

1 176

990

990

varav antal personer med kyld mat

633

609

806

varav antal personer med varm mat

543

381

184
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

2 664

2 755

2 646

2 441

2 440

2 460

Antal köpta platser.

122

106

107

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel.

133

109

111

Antal köpta platser

689

704

695

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

795

815

822

Antal entreprenadplatser

86

86

86

Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende

28

32

31

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal brukare med sjuksköterskeinsatser
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal brukare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser
Antal belagda dygn med korttidsvård
Bruttokostnad per vårddygn, kr
Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare
Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård

120

121

98

38 194

41 956

33 531

2 208

2 148

2 309

37 605

30 955

28 770

760

702

690

44

42

41

2 713

2 830

2 810

276

272

261

Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag
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Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2014
Norr

Väster

Öster totalt/snitt

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

5

6

6

17

162

186

181

176

7

6

6

6

2

5

3

10

86

179

112

127

2 658

4 094

3 600

10 352

8

12

4

24

285

681

340

1 306

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen
Antal egna elever i fristående skola
Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

2 490

3 490

2 991

8 971

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

870

1 302

1 181

3 353

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

820

1 050

1 086

2 956

800

1 138

724

2 662

Total produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

77 626

81 666

85 452

81 807

Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

5 922

5 530

7 110

6 166

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

4 758

5 240

5 554

5 211

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

2 541

2 852

3 323

2 922

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

20 052

20 697

20 289

20 382

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

37 251

40 755

41 334

39 975

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

3 494

2 838

5 076

3 766

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens skolor, kr

2 878

3 109

1 811

2 612

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr

729

645

956

772

Lokalyta per elev, m²

15,8

17,5

15,4

16,3

7,8

8

8,1

8

Antal heltidslärare per 100 elever
Antal heltidslärare per 100 elever exkl. lärare i svenska som andraspråk

7,7

7,8

7,9

7,8

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 100 elever

0,8

1,3

2

1,4

Antal egna elever med skolskjuts

590

1 587

525

2 702

340

483

425

1 248

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet

5

32

12

49

325

440

418

1 183

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

33 053

42 253

39 545

38 769

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

24 107

30 014

28 208

27 753

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser

3 823

5 945

5 206

5 101

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 123

6 079

6 132

5 835

19,8

14,3

16,7

16,4

Elever per heltid pedagogisk personal
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Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2014
Norr

Väster

Öster totalt/snitt

Antal elever i särskola

14

42

Antal elever i kommunens särskola

90

90

2

2

355 085

355 085

Obligatorisk särskola

Antal elever från annan kommun

40

96

Antal elever från kommunen hos annan huvudman
Nettokostnad per elev i kommunens skolor, kr
Antal elever per heltidslärare

3,6

3,6

Antal elever per heltid elevassistent

3,2

3,2

Fritidshem
Antal placerade barn från egen stadsdel.

1 217

1 690

1 534

4 441

varav barn i fristående verksamhet

35

188

38

261

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %

86

77

78

80

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %.

14

14

16

15

1 060

1 246

1 191

3 497

Antal producerade platser i stadsdelen
Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 220

1 456

1 473

4 149

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

34 991

32 621

32 952

33 452

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

26 675

22 756

23 347

24 145

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

3 911

3 920

4 039

3 958

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

4 405

5 946

5 566

5 349

19,3

22,8

24,3

22,1

1 627

2 245

1 978

5 850

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel
varav barn i fristående verksamhet

115

180

80

375

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen

0

0

4

4

varav barn i enskild pedagogisk omsorg

5

0

2

7

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

93

90

88

90

varav andelen placerade egna barn i förskola, %

89

90

88

90

0

0

0

0

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %
Antal vårdnadsbidrag

145

145

Antal producerade platser i stadsdelen.

1 231

1 570

1 414

4 215

Antal inskrivna barn i stadsdelen.

1 559

2 040

1 865

5 464

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr.

121 794

133 472

138 486

131 744

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr.

88 295

91 988

103 478

94 764

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr.

19 949

23 730

20 559

21 562

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr.

13 550

17 754

14 449

15 418

6,8

7

5,9

6,5

0

0

4

4

33

42

40

38

2

2

2

6

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal.
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor
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Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2014
Norr

Väster

Öster totalt/snitt

Antal aktualiserade barn och ungdomar

470

670

570

1 710

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %

6,4

7,2

6,7

6,8

120

200

225

545

50 573

58 100

50 938

53 486

35

59

60

154

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år

Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser
Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade
öppna insatser.
Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar,
Antal asylsökande

24

24

Antal vårddygn per placerad

300

305

275

292

Nettokostnad per vårddygn, kr

730

732

772

746

2

6

5

13

45

101

100

92

4 167

4 620

5 000

4 745

4

26

25

55

185

105

200

152

3 851

4 066

2 922

3 372

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 år

1 100

1 150

880

3 130

varav brukare över 65 år

1 040

1 100

825

2 965

219 600

142 200

109 800

471 600

59 800

43 800

32 400

136 000

68

58

65

428

565

505

488

Antal personer med matdistribution

475

290

225

990

varav antal personer med kyld mat

475

122

209

806

0

168

16

184

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal asylsökande.
Antal vårddygn per placerad.
Nettokostnad per vårddygn, kr.

8

8

Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar.
Antal asylsökande,
Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr,

25

25

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende

Utförd tid
Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar
Tid som utförs av extern utförare hos brukare enligt hemtjänstvalet, timmar
Brukartid, %
Bruttokostnad per utförd timma hos brukare interna utförare, kr
Matdistribution

varav antal personer med varm mat
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Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2014
Norr

Väster

Öster totalt/snitt

1 030

856

760

2 646

970

800

690

2 460

Antal köpta platser.

42

10

55

107

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel.

60

0

51

111

Antal köpta platser

256

243

196

695

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

226

260

336

822

0

86

0

86

31

31

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal brukare med sjuksköterskeinsatser
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal brukare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL

Antal entreprenadplatser
Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende
Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser

14

18

66

98

Antal belagda dygn med korttidsvård

4 600

6 045

22 886

33 531

Bruttokostnad per vårddygn, kr

1 917

2 222

2 410

2 309

10 200

13 080

5 490

28 770

240

265

185

690

45

49

29

41

1 060

950

800

2 810

80

106

75

261

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare
Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård

Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag
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Stadsdelsnämnden Norr

Kommungemensam verksamhet
Ekonomiskt sammandrag
Intäkter

tkr

2012

2013

2014

286 227

265 007

294 529

-345 347

312 057

-351 679

Nettokostnader

-59 120

-55 950

-57 150

Kommunbidrag

52 170

55 950

57 150

Resultat

-6 950

0

0

Ackumulerat resultat

-4 436

-

-

-

-3 673

-

-

Kostnader

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnden

Nämndens uppgift
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdelsnämnd Norr ansvarar för uppgifter inom förskola, skola
och fritidshem. Förutom att verka som kompetenscentrum
inom dessa verksamheter och svara för gemensam utveckling inom sakområdena ingår följande:
Finansierade av kommunbidrag

•
•
•
•
•
•

Specialpedagogiskt kompetenscentrum
Utvecklingsenheten
Centrum för flerspråkigt lärande
Vårdnadsbidrag
Medicinskt ansvarig skolsköterska
IT-utveckling i skolan

Dessutom ansvarar Stadsdelsnämnden Norr för äldreomsorgens särskilda trygghetsplatser på grund av att dessa
är lokaliserade till Sjöboklint. Principbeslut har fattats att
denna verksamhet skall flyttas till Bodagatan 30 och bli
ett ansvar för Stadsdelsnämnden Öster. Tidpunkten för
förändringen har ännu inte fastställts. Ytterligare kommungemensamma uppgifter finns inom fritidsområdet där
Norr ansvarar för sommarkoloni och badresor.

Finansierade av internersättningar

•
•
•
•

Särskolan
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS
Särskilda undervisningsgrupper i grundskolan
Förberedelseklasser

I verksamhetsområdet ingår, liksom för övriga stadsdelsnämnder, produktion av platser inom vård- och omsorgsboende, korttid och dagverksamhet inom äldreomsorgen.
Dessa verksamheter finansieras av internpriser.

Extern finansiering

• Ansvar för samtliga asylsökande barn och ungdomar
som behöver insatser genom Individ- och familjeomsorgen. För ensamkommande barn omfattas även tiden
efter att de har erhållit uppehållstillstånd. Dessutom
ingår ansvar för IFO-insatser för barn i familjer som fått
uppehållstillstånd men som inte har fått adress i någon
stadsdel.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 57 150
tkr. Kommunbidraget för 2013 var 55 950 tkr
Kommunbidraget har inte ändrats till följd av att Trygghetsplatserna enligt fullmäktigebeslut skall överföras till
Stadsdelsnämnden Öster. Detta får göras när det är definitivt bestämt om tidpunkten för flytten.
Det finns en betydande osäkerhet om det är möjligt att
bedriva verksamheten för asylsökande inom ramen för de
statsbidrag som nämnden erhåller, vilket är grundprincipen. Kommunstyrelsen kommer att följa utvecklingen.
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Verksamheten 2014
Nämnden anger att prioriterade uppgifter för utvecklingsenheten inom skola och förskola är att ta fram en ny
utvecklingsplan i nära samarbete med förvaltningarnas
chefer samt att stödja utvecklingen av det systematiska
kvalitetsarbetet på enhetsnivå.
Ytterligare 4 lägenheter tillkommer i äldreboendet på
Margaretagatan 5.
Beräkningen är att ytterligare 20 ensamkommande flyktingbarn kommer att tas emot under 2014. Dessa väntas
behöva insatser från socialtjänsten under 3‑5 år

Nämndens uppdrag 2014
Av inledningsavsnittet om stadsdelsnämnderna framgår
att Stadsdelsnämnden Norr har uppdrag att göra en redovisning av hur skolenheterna har tillgodosett tillgången på
skolbibliotek.
Inriktningen är att alla elever i årskurserna fem till nio i
kommunens skolor ska ha tillgång till en dator/läsplatta
(”en till en”) Stadsdelsnämnden Norr får uppdrag att inför
läsåret 2014/15 lägga fram förslag hur detta skall utformas. Övriga stadsdelsnämnder ska yttra sig över förslaget.
Förslaget skall utformas så att likvärdighet garanteras i
kommunens alla skolor.
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Stadsdelsverksamhet
Ekonomiskt sammandrag
Intäkter

tkr

2012

2013

2014

134 743

172 051

118 569

Kostnader

-970 778 -1 036 651 -1 011 969

Nettokostnader

-836 035

-863 600

-893 400

Kommunbidrag

826 416

863 600

893 400

-9 619

0

0

Resultat
Ackumulerat resultat

-913

Vid ingången av 2014 kommer den ombyggda Bergdalskolan att tas i bruk. Åldersgruppen 6-15 år ökar med cirka
50 barn om läsåret 2013/14 jämförs med 2014/15. För
förskolan väntas en ökning med cirka 80 barn.

Nämndens uppdrag 2014
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges
uppdrag som gäller för samtliga nämnder.

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden

Verksamheten 2014

-46 321

-79 019

-31 849

-

-

-

Stadsdelsnämnden

Nämndens uppgift
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de
uppgifter som gäller för alla stadsdelsnämnder.

Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås.
Stadsdelsnämnden får uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård på Norrmalm.
Stadsdelsnämnden Norr fick 2012 ett särskilt anslag för
en försöksverksamhet med ett nytt administrativt system
för bl a planering och tidsregistrering av barnen i förskola/
fritidshem. Försöket har pågått men ännu inte formellt
slutredovisats.

Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick i budgeten för 2013 ett kommunbidrag på
863,6 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår för 2014 ett kommunbidrag på 893,4 mnkr.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Antal genomförda medborgardialoger

Målvärde
2014
2

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)

13

16

12

69,1

80

81,0

100

212,3

210,8

225

92,9

92,6

100

Andel personer med aktuell genomförandeplan, ej äldre än sex månader, %.
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder
Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete
tas på allvar av grundskolan, åk 4-9, %

68,4

Andelen elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.

80,4

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %
Barn på förskola där barnen deltar vid planering av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %
Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %

82,2

100
89,9

100
88,7

100

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen i
alla ämnen, %.

97

84,4

100

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen i
alla ämnen, %.

96

77,1

100

90,3

100

15,7

20

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.

90,3

Andel ekologiska livsmedel, %
Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön
Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %

12

Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter

40

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Investeringar
I investeringsplanen ingår ombyggnad av kök på förskolan Frufällegården, ny förskola i Sparsör, ny förskola
Johannelundsgatan, ny förskola i Fristad, ny förskola vid
Sagavallen, slutförandet av om- och tillbyggnad av Bergdalskolan.

112

6,0

5

6,5

5

112,7
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Verksamhetsmått
Verksamhetsmått
2012

2013

2014

5

5

5

162

162

162

7

7

7

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

2

2

2

86

86

86

2 546

2 573

2 658

6

10

8

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen
Antal egna elever i fristående skola

248

253

285

2 430

2 452

2 490

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

849

851

870

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

790

821

820

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

791

780

800

Total produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr

78 601

77 371

77 626

Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

5 739

5 989

5 922

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

4 021

4 737

4 758

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

2 342

2 548

2 541

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

19 617

20 133

20 052

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

39 815

37 802

37 251

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

3 300

3 297

3 494

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens skolor, kr

3 083

2 119

2 878

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr

683

745

729

Lokalyta per elev, m²

16,4

16

15,8

Antal heltidslärare per 100 elever

7,9

7,7

7,8

Antal heltidslärare per 100 elever exkl. lärare i svenska som andraspråk

7,8

7,6

7,7

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 100 elever

1,2

1,2

0,8

Antal egna elever med skolskjuts

567

522

590

284

301

340

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet

8

10

5

288

297

325

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

34 200

35 938

33 053

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

24 937

26 123

24 107

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser

4 290

4 304

3 823

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser

4 973

5 510

5 123

16

18,1

19,8

Elever per heltid pedagogisk personal
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Obligatorisk särskola
Antal elever i särskola

12

12

14

Antal elever i kommunens särskola

99

90

90

2

2

2

Antal elever från annan kommun
Antal elever från kommunen hos annan huvudman

-

-

-

328 303

348 123

355 085

Antal elever per heltidslärare

3,8

3,6

3,6

Antal elever per heltid elevassistent

3,4

3

3,2

Nettokostnad per elev i kommunens skolor, kr

Fritidshem
1 056

1 200

1 217

varav barn i fristående verksamhet

Antal placerade barn från egen stadsdel.

36

40

35

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %

79

82

86

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %.

17

18

14

918

1 076

1 060

Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 060

1 192

1 220

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

39 655

33 964

34 991

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

29 377

25 970

26 675

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

4 468

3 718

3 911

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

5 810

4 277

4 405

18

19,3

19,3

1 450

1 553

1 627

108

108

115

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen

7

0

0

varav barn i enskild pedagogisk omsorg

5

5

5

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

90

93

93

varav andelen placerade egna barn i förskola, %

90

93

89

0

0

0

124

145

145

Antal producerade platser i stadsdelen

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel
varav barn i fristående verksamhet

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %
Antal vårdnadsbidrag
Antal producerade platser i stadsdelen.

1 210

1 169

1 231

Antal inskrivna barn i stadsdelen.

1 383

1 480

1 559

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr.

113 663

125 088

121 794

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr.

82 429

91 059

88 295

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr.

16 420

20 532

19 949

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr.

14 815

13 497

13 550

6,4

6,6

6,8

7

0

0

18

38

33

1

2

2

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal.
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

529

460

470

8

6,5

6,4

118

125

120

49 878

48 183

50 573

33

35

35

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %
Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser
Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser.
Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar,
Antal asylsökande

23

22

24

Antal vårddygn per placerad

328

300

300

Nettokostnad per vårddygn, kr

620

715

730

2

1

2

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal asylsökande.
Antal vårddygn per placerad.
Nettokostnad per vårddygn, kr.

17

8

8

7

45

45

1 782

8 000

4 167

2

4

4

Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar.
Antal asylsökande,
Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr,

18

20

25

145

185

185

3 029

3 821

3 851

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 år

1 116

1 070

1 100

varav brukare över 65 år

1 054

1 050

1 040

237 183

238 500

219 600

44 500

44 000

59 800

68

68

68

408

428

Utförd tid
Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar
Tid som utförs av extern utförare hos brukare enligt hemtjänstvalet, timmar
Brukartid, %
Bruttokostnad per utförd timma hos brukare interna utförare, kr
Matdistribution
Antal personer med matdistribution

503

500

475

varav antal personer med kyld mat

302

350

475

varav antal personer med varm mat

201

150

0

1 069

1 125

1 030

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal brukare med sjuksköterskeinsatser
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

989

970

970

Antal köpta platser.

43

44

42

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel.

58

58

60

Antal köpta platser

256

248

256

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

210

226

226

0

0

0

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal brukare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL

Antal entreprenadplatser
Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser

14

15

14

Antal belagda dygn med korttidsvård

4 421

5 200

4 600

Bruttokostnad per vårddygn, kr

1 747

1 778

1 917

15 659

13 000

10 200

259

270

240

60

48

45

1 101

1 100

1 060

87

85

80

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare
Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård

Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag
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Stadsdelsnämnden Väster

Kommungemensam verksamhet
Ekonomiskt sammandrag
Intäkter
Kostnader

tkr

2012

2013

2014

177 019

183 135

196 063

Finansierade av internersättningar

• Kommunens egna insatser för barn och familj (ungdomsboende och dialogcentrum).

-204 862

-299 335

-221 313

Nettokostnader

-27843

-26 200

25 250

Finansierade av statsbidrag

Kommunbidrag

24 750

26 200

25 250

• Boende för ensamkommande flyktingbarn

Resultat

-3 093

0

0

Ackumulerat resultat

-443

Ekonomiska förutsättningar

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden

-

-

-

Stadsdelsnämnden

-

-

-

Nämndens uppgift
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdelsnämnden Väster ansvarar för uppgifter inom individ- och
familjeomsorg samt kost. Förutom att verka som kompetenscentrum inom dessa verksamheter och svara för
gemensam utveckling inom sakområdena ingår följande i
uppdraget:

Finansierade av kommunbidrag

•
•
•
•
•
•
•
•

Familjerätt
Fält och ungdom
Cedern
Familjerådgivning
Social jour
Familjehemsvård
Rättshandläggning för individ- och familjeomsorg
Kostfrågor

Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 25 250
tkr. Kommunbidraget för 2013 var 26,2 mnkr.
550 tkr har överförts till Lokalförsörjningsnämnden eftersom denna nämnd tagit över det övergripande ansvaret
för lokalvårdsfrågor. Med anledning av att individ- och
familjeomsorgen väntas redovisa överskott 2013 har
kommunbidraget minskats med 1,0 mnkr. Beloppet har
använts för att finansiera den ökade resurstilldelningen till
stadsdelsnämndernas förskolor. Avsikten är inte att göra
några förändringar i verksamheten.

Verksamheten 2014
Sammanslagning av enheter inom familjerätt, familjerådgivning och familjehem väntas ge möjlighet till ökat
utåtriktat arbete under 2014. Sociala jouren kommer att
fortsätta att sälja verksamhet till omkringliggande kommuner. Ungdomsboendet kommer att ökas med en plats.

Tidigare hade nämnden även övergripande uppgifter inom
lokalvård för hela kommunen. Dessa flyttas nu till Lokalförsörjningsnämnden.
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Stadsdelsverksamhet
Ekonomiskt sammandrag
Intäkter

tkr

2012

2013

2014

202 862

102 422

229 054

Kostnader

-1 233 721 -1 161 022 -1 330 204

Nettokostnader

-1 030 859 -1 058 600 -1 101 150

Kommunbidrag

1 034 635 1 058 600

Resultat

3 776

Ackumulerat resultat

6 476

1 101 150

0

0

-11 533

-56 000

-67 523

-761

-

-

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnden

Nämndens uppgift
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de
uppgifter som gäller för alla stadsdelsnämnder.

Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick 2013 ett kommunbidrag på 1 058,6 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslår för 2014 ett kommunbidrag på
1 101 150 tkr. I kommunbidraget ingår en förstärkning
på 1,0 mnkr för integrationsinsatser på Norrby utöver den
förstärkning på 1,0 mnkr, som gjordes 2013.
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Verksamheten 2014
Nämnden bedömer att antalet barn i förskolan ökar.
I förskoleklass och grundskola väntas cirka 120 barn
tillkomma. Antalet barn i fristående skolor väntas öka.
Verksamheten kommer att påverkas av att det kommit ett
stort antal barn från utlandet under 2013.
Antalet barn inom individ- och familjeomsorgens heldygnsvård väntas vara oförändrat. En strävan finns att
minska antalet dygn per person på institution.
Befolkningsprognosen visar att antalet äldre personer inte
väntas öka under den närmaste treårsperioden. Behovet
av platser på äldreboende väntas ligga kvar på samma nivå
som tidigare. En inriktning finns att minska användningen av korttidsplatser.

Nämndens uppdrag 2014
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges
uppdrag som gäller för samtliga nämnder.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal genomförda medborgardialoger
Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

2

4

17

13

67,7

75

71,0

87,9

210,6

203,5

210

93,3

91,7

95

2
18

15

Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan, ej äldre än sex
månader, %.
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder
Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum,
arbete tas på allvar av grundskolan, åk 4-9, %

70,7

Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.

75,0

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %
Barn på förskola där barnen deltar vid planering av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %
Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %

84

85
86,0

100
89,5

95

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen i
alla ämnen, %.

88

83,7

100

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen i
alla ämnen, %.

87

85,4

100

85,1

92

14,0

20

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.

88,1

Andel ekologiska livsmedel, %

16,6

15

Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön
Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %.

15

Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter

7

20

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

6,1

5,9

6,6

6,1

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

124

90

139

110

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %

31,8

30,5

31

Investeringar
I investeringsplanen ingår ny förskolor på Dammsvedjan,
Ramnås och Sjömarken, de avslutande arbetena på en ny
förskola på Hestra, en ombyggnad av Kristinebergskolan
och ombyggnad av Särlaskolan.
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

6

6

6

172

170

186

6

6

6

5

5

5

173

177

179

3 810

4 014

4 094

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen

11

15

12

590

630

681

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

3 411

3 430

3 490

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 254

1 288

1 302

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 027

1 033

1 050

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 130

1 109

1 138

Total produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr

84 612

82 230

81 666

Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

5 696

6 096

5 530

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

5 347

5 106

5 240

Antal egna elever i fristående skola

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

5 077

5 103

2 852

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

21 765

21 048

20 697

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

39 444

37 793

40 755

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

3 804

3 926

2 838

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens skolor, kr

2 750

2 684

3 109

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr

729

474

645

Lokalyta per elev, m²

15,2

14,8

17,5

Antal heltidslärare per 100 elever

8,1

7,7

8

Antal heltidslärare per 100 elever exkl. lärare i svenska som andraspråk

7,9

7,7

7,8

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 100 elever
Antal egna elever med skolskjuts

1,2

2,1

1,3

1 484

1 527

1 587

467

495

483

33

30

32

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet
Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

440

466

440

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

30 573

35 483

42 253

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

20 287

27 907

30 014

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 033

6 900

5 945

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 253

675

6 079

21

18

14,3

41

42

42

Elever per heltid pedagogisk personal
Obligatorisk särskola
Antal elever i särskola
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

1 675

1 570

1 690

173

161

188

79

74

77

Fritidshem
Antal placerade barn från egen stadsdel.
varav barn i fristående verksamhet
Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %
Andel placerade barn som går i åk 4-6, %.

13

10

14

Antal producerade platser i stadsdelen

1 190

1 210

1 246

Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 374

1 400

1 456

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

35 422

32 181

32 621

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

24 366

21 993

22 756

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

5 451

4 469

3 920

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

5 606

5 719

5 946

21

20,9

22,8

2 195

2 225

2 245

180

175

180

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen

1

2

0

varav barn i enskild pedagogisk omsorg

2

0

0

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

88

90

90

varav andelen placerade egna barn i förskola, %

88

90

90

0

0

0

1 564

1 570

1 570

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel
varav barn i fristående verksamhet

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %
Antal producerade platser i stadsdelen.
Antal inskrivna barn i stadsdelen.

1 985

2 025

2 040

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr.

126 274

130 581

133 472

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr.

84 222

90 529

91 988

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr.

22 439

17 391

23 730

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr.

19 613

22 662

17 754

7

6,9

7

0

0

0

42

42

42

2

2

2

Antal aktualiserade barn och ungdomar

640

695

670

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %

6,9

7,5

7,2

203

220

200

57 276

48 808

58 100

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal.
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år

Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser
Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser.
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar,

67

59

59

Antal vårddygn per placerad

288

305

305

Nettokostnad per vårddygn, kr

680

729

732

9

4

6

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal vårddygn per placerad.
Nettokostnad per vårddygn, kr.

61

101

101

5 015

3 787

4 620

23

25

26

151

110

105

3 697

3 853

4 066

Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar.
Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr,

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 år

1 011

1 100

1 150

933

1 050

1 100

171 390

142 200

30 420

36 000

43 800

62

58

569

514

565

Antal personer med matdistribution

438

290

290

varav antal personer med kyld mat

111

75

122

varav antal personer med varm mat

327

215

168

856

880

856

771

780

800

Antal köpta platser.

30

10

10

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel.

24

0

0

Antal köpta platser

230

248

243

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

232

253

260

86

86

86

varav brukare över 65 år
Utförd tid
Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar
Tid som utförs av extern utförare hos brukare enligt hemtjänstvalet, timmar
Brukartid, %
Bruttokostnad per utförd timma hos brukare interna utförare, kr
Matdistribution

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal brukare med sjuksköterskeinsatser
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal brukare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL

Antal entreprenadplatser
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser

18

18

18

Antal belagda dygn med korttidsvård

4 658

6 242

6 045

Bruttokostnad per vårddygn, kr

2 546

2 101

2 222

13 465

12 480

13 080

265

250

265

51

50

49

Trygghetstelefoner

921

950

950

Antal hemvårdsbidrag

106

122

106

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare
Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård

Övrigt
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Stadsdelsnämnden Öster

Kommungemensam verksamhet
Ekonomiskt sammandrag
2012
Intäkter

tkr
2013

2014

Finansierade av internersättningar

• Kyld mat i matdistribution
• Bemanningsservice för sjuksköterskor
• Nattverksamhet med förskola

357 114

377 287

350 834

-390 308

-412 187

-390 184

Nettokostnader

-33194

-34 900

-39 350

Kommunbidrag

32 000

34 900

39 350

Resultat

-1 194

0

0

Ackumulerat resultat

1 993

Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 39 350
tkr för 2014. Kommunbidraget för 2013 var 34,9 mnkr.
Kommunbidraget har förstärkts med 3,6 mnkr eftersom
nämnden nu får det ekonomiska ansvaret för dels den
personal som arbetar med äldreomsorgens datasystem och
dels den personal som sköter den s k Actioncentralen.

Kostnader

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden

-

-

-

Stadsdelsnämnden

-

-

-

Nämndens uppgift
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdelsnämnd Öster ansvarar för uppgifter inom äldreomsorgen.
Förutom att verka som kompetenscentrum inom dessa
verksamheter och svara för gemensam utveckling inom
sakområdena ingår följande i uppdraget:

Finansierade av kommunbidrag

• Boendesamordning (planering av och placering på
äldreplatser)
• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
• Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR)
• Tillsyn över social omsorg (TÖS)
• Bostadsanpassning, central administration
• Seniorinformatör
• Bokvämtsamordnare
• SÄBO-platser för personer från andra kommuner
• Demensteam
• Sparrehus dagcenter
• Hultasjögatans finska äldreboende

124

Ekonomiska förutsättningar

Dessutom ingår i beräkningarna en ny resurs på 3,0 mnkr
för utvecklingsinsatser inom äldreomsorgen. Äldreboendena finansieras av att det finns en nämnd som har
betalningsansvar för varje person som bor på boendet.
Här har Öster ansvaret för de personer som flyttat in från
andra kommuner till äldreboende i Borås. Omfattningen
av detta har minskat påtagligt under 2013 varför budgetberäkningarna bygger på att 3 mkr kan föras över för att
finansiera utvecklingsinsatserna. Det totala kommunbidraget påverkas inte.

Verksamheten 2014
Under 2014 kommer ett nytt verksamhetssystem för att
administrera äldreomsorgen att tas i bruk. Det medför
omfattande utbildningsinsatser. Insatser för att förbättra
social dokumentation, lokala värdighetsgarantier och vård
i livets slutskede m m fortsätter. Ett arbete att skapa en
kommungemensam träffpunkt/föreningshus/anhörigcent
ral pågår.

Nämndens uppdrag 2014
Av det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna framgår att nämnden har uppdrag att utreda träffpunkter för
äldre och anhörigcentral samt rutiner för kvalitetssäkring
av den sociala dokumentationen inom äldreomsorgen.
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Stadsdelsverksamhet
Ekonomiskt sammandrag
Intäkter
Kostnader

tkr

2012

2013

2014

122 210

239 734

116 699

-1 022 189 -1 173 734

1 087 799

3 401

-1 735

27 325

-71 593

Inom individ- och familjeomsorg finns en stävan att arbeta med olika former av öppenvård och att öka kvaliteten
för institutionsplacerade barn.

-148

-

-

-899 979

-934 000

-971 100

Kommunbidrag

900 480

934 000

971 100

501

0

0

Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnden

Antalet barn med behov av förskola fortsätter att öka.
Ytterligare naturförskolor startas.
Antalet barn i skola och fritidshem väntas öka. En orsak är
ett ökat antal barn från andra länder. Skolskjutsverksamheten ökar i omfattning. Samarbete mellan förvaltningens
olika verksamhetsgrenar betonas vad gäller tidiga upptäckter och insatser för barn i behov av stöd.

Nettokostnader
Resultat

Verksamheten 2014

Nämndens uppgift
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de
uppgifter som gäller för alla stadsdelsnämnder.

Inom äldreomsorgen gör inriktningen att i första hand
att ge stöd och hjälp i hemmet att antalet hemtjänsttimmar ökar. En inriktning finns att minska användningen
av korttidsplatser. Jämfört med tidigare budgetar väntas
minskning av placeringar på äldreboenden.

Nämndens uppdrag 2014
Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick 2013 ett kommunbidrag på 934,0 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslår för 2014 ett kommunbidrag på
971 100 tkr.

I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de
uppdrag som gäller för stadsdelsnämnderna.
Stadsdelsnämnden skall i samverkan med Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden bedriva utvecklingsarbete
inom stadsdelen Hässleholmen inom ramen för det
särskilda statsbidraget för utveckling av vissa utvalda
stadsdelar i landet.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal genomförda medborgardialoger

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

2

4

2

4

13

17

12

74,5

74,5

68,0

88,1

206,9

203,5

204

92,5

92,5

92,5

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)
Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan, ej äldre än
sex månader, %.
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder
Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum,
arbete tas på allvar av grundskolan, åk 4-9, %

67,6

Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.

75,7

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %
Barn på förskola där barnen deltar vid planering av förskolans (veckans)
aktiviteter, andel i %.

85

85

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %

94,8

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen i
alla ämnen, %.

85,0

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen i
alla ämnen, %.
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.

84,2

Andel ekologiska livsmedel, %

11,9

100
93,5

93,5

88

86,0

100

87

84,6

100

80,8

81,1

12,3

20

20

Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön
Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %.

60

Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter

85

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Investeringar
I investeringsplanen ingår ombyggnad av Bodaskolan, nya
förskolor vid Milstensgatan, Brämhult (ospecificerat läge),
Trandared (ospecificerat läge), Bergsäter och Dalsjöfors
(ospecificerat läge) samt en tillbyggnad av Trandaredsgården.
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5,6

5

6,1

5

152,5

125

151,8

129

31,1

32
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

6

6

6

181

181

181

6

6

6

3

3

3

121

121

112

3 499

3 488

3 600

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen

12

5

4

319

325

340

2 867

2 868

2 991

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 130

1 079

1 181

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 033

1 074

1 086

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

704

715

724

Antal egna elever i fristående skola
Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

Total produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr

85 539

86 606

85 452

Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

6 145

7 391

7 110

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

5 611

5 917

5 554

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

3 309

3 388

3 323

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

21 036

21 324

20 289

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

41 416

40 682

41 334

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

4 854

5 103

5 076

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens skolor, kr

2 243

1 872

1 811

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr

926

929

956

Lokalyta per elev, m²

16,1

16,1

15,4

Antal heltidslärare per 100 elever

8,5

8

8,1

Antal heltidslärare per 100 elever exkl. lärare i svenska som andraspråk

7,8

7,5

7,9

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 100 elever
Antal egna elever med skolskjuts

1,8

1,8

2

486

500

525

392

392

425

6

6

12

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet

382

381

418

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

32 775

43 336

39 545

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

21 166

30 189

28 208

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser

6 151

5 992

5 206

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 457

7 155

6 132

16,7

15,4

16,7

45

45

40

Elever per heltid pedagogisk personal
Obligatorisk särskola
Antal elever i särskola
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Fritidshem
Antal placerade barn från egen stadsdel.

1 423

1 506

1 534

varav barn i fristående verksamhet

46

29

38

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %

84

81

78

10

18

16

Antal producerade platser i stadsdelen

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %.

1 163

1 161

1 191

Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 372

1 402

1 473

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

32 621

32 984

32 952

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

24 920

23 725

23 347

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

4 273

4 349

4 039

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

3 428

4 910

5 566

21,3

23

24,3

1 867

1 882

1 978

varav barn i fristående verksamhet

74

80

80

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen

11

5

4

2

3

2

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

89

90

88

varav andelen placerade egna barn i förskola, %

88

90

88

1

0

0

1 344

1 346

1 414

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel

varav barn i enskild pedagogisk omsorg

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %
Antal producerade platser i stadsdelen.
Antal inskrivna barn i stadsdelen.

1 757

1 773

1 865

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr.

129 359

136 237

138 486

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr.

94 786

101 141

103 478

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr.

19 303

21 552

20 559

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr.

15 270

13 544

14 449

6

5,7

5,9

11

5

4

40

40

40

2

2

2

590

600

570

6,7

7,1

6,7

220

225

225

57 014

46 760

50 938

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal.
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %
Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser
Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser.
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar,

58

60

60

Antal vårddygn per placerad

264

310

275

Nettokostnad per vårddygn, kr

754

740

772

5

5

5

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal vårddygn per placerad.

31

100

100

4 558

5 000

5 000

24

25

25

185

200

200

3 841

2 922

2 922

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 år

690

865

880

varav brukare över 65 år

651

825

825

Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar

86 127

98 600

109 800

Tid som utförs av extern utförare hos brukare enligt hemtjänstvalet, timmar

27 031

30 000

32 400

Nettokostnad per vårddygn, kr.
Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar.
Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr,

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende

Utförd tid

Brukartid, %
Bruttokostnad per utförd timma hos brukare interna utförare, kr

60

65

497

505

Matdistribution
Antal personer med matdistribution

235

200

225

varav antal personer med kyld mat

220

184

209

varav antal personer med varm mat

15

16

16

739

750

760

681

690

690

Antal köpta platser.

49

52

55

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel.

51

51

51

Antal köpta platser

203

208

196

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

353

336

336

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal brukare med sjuksköterskeinsatser
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal brukare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL

Antal entreprenadplatser
Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende

0

0

0

28

32

31
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Verksamhetsmått
2012

2013

2014

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser

88

88

66

29 115

30 514

22 886

Bruttokostnad per vårddygn, kr

2 224

2 220

2 410

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare

8 481

5 475

5 490

236

182

185

36

30

29

691

780

800

83

65

75

Antal belagda dygn med korttidsvård

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård

Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag
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Finansiering

Ekonomiskt sammandrag

tkr

2012

2013

2014

622 813

555 681

569 905

Kostnader

-318 760

-311 492

-316 757

Nettointäkter

304 053

244 189

253 148

Intäkter

Verksamhetsbeskrivning
För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för
att redovisningen skall bli rättvisande, belastas de olika
verksamheterna med vissa kalk ylmässiga kostnader, främst
kostnader för pensioner och för det kapital som användes
i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt
under huvudprogrammet Finansiering.
Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter
påföres resp verksamhet med ett pålägg på personal
kostnaderna. Detta pålägg är en s k kalkylmässig kostnad
hos nämnderna och redovisas som en intäkt under Finan
sieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna
redovisas enligt den s k blandmodellen och består dels av
utbetalningar av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner,
dels av årets intjänade pensionsförmåner.
För att stimulera till en effektiv kapitalanvändning
belastas nämnderna med kostnader för det kapital som
bundits i verksamheten i form av kapitalkostnader för
utnyttjade materiella anläggningstillgångar. Kommunen
tillämpar den s k reala annuitetsmetoden, som innebär
att kapitalkostnaden fördelas lika i fast penningvärde
över investeringens livslängd. Annuitetsbeloppen justeras
sedan årligen i förhållande till förändringar i konsumentprisindex. Avkastningskravet, den s k realräntan, har
av Kommunfullmäktige fastställts till 3,5 %. Kapital
kostnaderna belastar nämnderna fr o m budgetåret året
efter det att investeringen skett.

Verksamheten 2014
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 182,3 mnkr,
som finansieras med ett påslag på 6,83 % inkl löneskatt på
lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genomsnitt 4,84 % av lönesumman avsätts individuellt medan 0,56 % avser förmånsbestämd ålderspension
för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Avsättningen
på 5,4 % (exkl löneskatt) är höjd med 0,1% jämfört med
2013. För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras 160,4 mnkr medan den förmånsbestämda delen
beräknas uppgå till 18,0 mnkr. Kostnaden för utbetalningarna av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, den s k
ansvarsförbindelsen är budgeterad till 128,0 mnkr.
De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anlägg
ningstillgångar har beräknats till 375,0 mnkr, varav 15,0
mnkr avser investeringar under 2013.
I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer
som anges i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt momsstatsbidrag på 18 % av hyreskostnaden. Momsstatsbidraget
är beräknat till 10,0 mnkr
Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till
307,0 mnkr. Nämnderna har i kalkylmässiga kapital- och
pensionskostnader m m påförts 557,3 mnkr, som här
neutraliseras genom en intäkt med samma belopp. Till
sammans med 10,0 mnkr i ersättning för viss mervärdesskatt, ökning av semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga
kostnadsposter på netto 0,2 mnkr uppgår de beräknade
nettointäkterna under finansieringsprogrammet till 253,1
mnkr.
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Kommunfullmäktiges beslut

I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller
kommunbidrag. I investeringsbudgeten anvisas anslag
projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i
budgeten eller genom särskilda fullmäktigebeslut. I de fall
anslag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i
investeringsbudgeten med ”B”.
Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och
investeringsanslagen fatta särskilda beslut om skattesatsen
samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i taxor och avgifter i budgeten, i vissa
fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor.
Enligt av Kommunfullmäktige den 26 maj 2011 fastställda ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern” skall Kommunfullmäktige årligen besluta om
en ram för kommunkoncernens externa upplåning, samt
besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All
upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av
Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas
genom internbanken, som enligt riktlinjerna ska finnas
under Kommunstyrelsen. I riktlinjerna framgår även
att finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med
upplåning. Borås Stad har sedan flera år ett kassaöverskott
som används för internbankens utlåning till de kommunala bolagen. För 2014 föreslås trots detta en låneram för
Borås Stad på 100 mnkr. Borås Stads vagnparksfinansiering sker genom finansiell leasing, vilket innebär att en
ram för egen nyupplåning behövs, även om ingen övrig
belåning behöver göras i Borås Stad. För förmedlade lån
till de kommunala bolagen föreslås att Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta nya lån upp till en ram på 800
mnkr. Kommunstyrelsen föreslås även få bemyndigande
att omsätta befintliga lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i
Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om investerings
anslag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare
handläggningstider. En förutsättning för bemyndigandet
är att projekten ifråga var medtagna i investeringsbud
geten och till såväl innehåll som utgifter och inkomster
följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyndigande
förslås även för år 2014.
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Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också
bemyndigas att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda
kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000
kr. Kommunstyrelsen föreslås också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill
ett belopp på högst 5 000 000 kr per förvärv/försäljning.
Ärenden av principiell betydelse förutsätts dock prövas av
Kommunfullmäktige oavsett belopp.
Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också
bemyndigas att besluta om dels förbud mot återbesättande
av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på
vakanta tjänster.
Kommunfullmäktige beslutar
att	i driftbudgeten bevilja nämnderna följande
kommunbidrag (kr)
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
- stadskansliet
- kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning
- övrigt
Fritids‑ och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa
- föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
- väghållning skog parker m m
- persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden

11 000 000
4 300 000
60 850 000
97 950 000
4 800 000
0
30 100 000
143 200 000
37 100 000
0
33 400 000
142 750 000
58 100 000
19 900 000
147 600 000
458 700 000
214 400 000
648 400 000
5 500 000
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Stadsdelsnämnd Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnd Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnd Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet

57 150 000
893 400 000
25 250 000
1 101 150 000
39 350 000
971 100 000

att	investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig
grund för kommunens invester ingsverksamhet
under perioden 2014-2016, varvid anslag i budgeten för år 2014 beviljas i enlighet med vad som
särskilt mark erats
att	bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och
besluta om anslag till de projekt som upptagits i
investeringsbudgeten under förutsättningen att
utgiften för respektive projekt inte överstiger vad
som avsatts i budgeten
att

fastställa skattesatsen för år 2014 till 21:06 %.

att
fastställa nedanstående taxor och avgifter:
	- Taxa för boende i familjehem eller elevhem
enligt LSS, bilaga A
att	lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2014
förutom renhållningstaxan och VA-taxan som
läggs fram som särskilda ärenden
att	bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2014
ha rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under 2014
att	bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2014 ha
rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder
under 2014, med totalt 100 000 000 kronor.

att	bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2014 ha
rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder
under 2014, för förmedling till kommunens
bolag med totalt 800 000 000 kronor.
att	bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och
utgifter för samm anlagt högst 5 000 000 kr
att	bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 5 000 000 kr
per ärende
att	bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst 2 000 000 kr till stöd för lokal
utveckling
att	bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
tilläggsanslag med högst 3 000 000 kr för iktutveckling inom Stadsdelsnämndernas skolverksamhet
att	bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om til�läggsanslag med högst 1 000 000 kr till hållbarhetscertifiering av nedre Norrby
att	bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
fördelning av statsbidrag avseende barnomsorg
till stadsdelsnämnderna
att	bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
förbud mot återbesättande av vakanta tjänster
att	bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster samt
att	i övrigt fastställa upprättat förslag till budget
för år 2014.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Allians för Borås
Gemensam plattform 2014
Alliansens fokus och prioriteringar skiljer sig på väsentliga punkter från de Rödgrönas då vår politik utgår från
en absolut tro på människans egen förmåga och vilja till
ansvar. Vi i Alliansen anser att det är varje människas inre
styrka som lägger grunden för det gemensamma samhällsbygget. Fokus ska därför alltid ligga på att ge var och en
största möjliga inflytande över sin egen vardag. Alliansen
förespråkar ett Borås där alternativa utförare ges utrymme
att verka inom äldreomsorg, skola och barnomsorg. Detta
stärker varje boråsares valmöjlighet och ger staden möjligheten att ta till vara på privata utförares kompetens. Det
lägger grunden för en stad där det finns utrymme för egna
initiativ och där varje medborgare kan förverkliga sina
ambitioner.
Borås kan ständigt utvecklas och förbättras. Alliansen vill
ha en äldreomsorg där äldre vårdas med värdighet. En
skola som ger alla elever möjlighet att utvecklas oavsett
förutsättningar. Ett samhälle där varje individ tillåts göra
egna val och känner trygghet. I rollen som politiker är
vi företrädare för boråsarna – därför är boråsarnas och
stadens bästa ständigt vår utgångspunkt.

Fler i arbete och fler företag
Ett välorganiserat och varierat näringsliv är en av grundpelarna för en framgångsrik kommun. Näringslivet är en förutsättning för att kommunen ska kunna erbjuda invånarna
en god välfärd. Därför är det viktigt att Borås agerar som
en företagsvänlig och attraktiv stad när det gäller att etablera, driva och utveckla företag. Vi ska fortsätta att vara
en stad för innovation och forskning. Högskolan i Borås
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har en viktig roll i att förse företagen med rätt kompetens.
Samarbeten mellan kommunen, högskolan och näringslivet är viktiga och ska uppmuntras.
Det ska vara lätt att vara företagare i Borås och ett gott
företagsklimat ska råda. Företagare ska bemötas med en
välkomnande och positiv attityd från kommunens sida.
Därför stöttar vi det fortsatta arbetet med att utveckla
konceptet ”En dörr in” för att förenkla kontakten med
kommunen. Företagare ska enbart behöva vända sig till en
funktion i kommunen för att lösa de tillstånd som krävs
för att bedriva verksamhet. En av kommunpolitikens
viktigaste uppgifter när det gäller goda förutsättningar för
näringslivet är att minimera onödig byråkrati. Som företagare ska du på ett effektivt sätt få hjälp att bli lotsad till
rätt enhet. Fokus på att undanröja administrativa hinder
kan underlätta för företag, bland annat i mark- och tillståndsfrågor. Det kräver att kommunen blir mer effektiv i
sin handläggning.
Textile- and fashion center växer fram som en ny stadsdel
på det gamla industriområdet Simonsland. Det innebär en
unik möjlighet för Borås Stad att ta tillvara och förvalta
det textila arvet, samtidigt som det blandas med och ges
nytt liv genom nytänkande och utveckling. Den satsning
som kommun, näringsliv och högskolan gör tillsammans
är en långsiktig satsning som kräver uthållighet, men som
kommer att sätta Borås ytterligare på kartan som ett säte
för textilteknik, mode och design.
Borås Stad ska inte konkurrera med det privata näringslivet. Kommunen ska inte bara följa lagstiftningen, utan
också ta ett moraliskt ansvar för att undvika att konkurrera med befintliga och framtida näringsidkare. Kommunen
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ska inte överproducera, underprissätta eller sälja tjänster
och varor eller på annat sätt agera som konkurrent med
stöd av skattemedel. Alliansen anser att stadens verksamheter kontinuerligt måste utvärderas för att se över om de
är mer lämpade att bedrivas av andra aktörer. T ex vill vi
pröva andra driftsformer för Saltemad camping.
Mindre och lokala företag ska ges bättre möjligheter att
vara med i kommunens upphandlingar. För det krävs nya
logistiska lösningar och möjligheter för de kommunala
verksamheterna att ta emot varor från flera olika företag.
Ytterligare en viktig förutsättning är bra kommunikationer. Som en del av Sveriges tredje största pendlingsområde är kommunikationer till och från Borås av största
vikt. Allianspartierna i Borås har länge jobbat för en ny
järnvägsförbindelse mellan Borås och Göteborg samt att
hela Götalandsbanan byggs ut. Därför är det glädjande
att alliansregeringen fortsatt satsar på Västsvenska paketet
och infrastruktur. Det kommer att bli lättare att ta sig
till både jobb och studier genom att åka kollektivt, vilket
stärker Borås konkurrenskraft, möjliggör fler jobb och ger
positiva effekter för miljön. Samtidigt bör arbetsintensiva
områden inom staden prioriteras lokalt. På så sätt vill vi
skapa säkrare transportmöjligheter för dem som arbetar
där samtidigt som det lägger grunden för en bättre miljö
och ökad folkhälsa.
En levande landsbygd är viktigt för en god tillväxt. Vi
i Alliansen vill poängtera att den som väljer att bo i ett
ytterområde är lika viktig som den som vill bo i stadskärnan. Landsbygden spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen genom den ökade efterfrågan på förnybar
energi, hållbar turism och närproducerade livsmedel.
Genom att tillvarata det engagemang och den utvecklingskraft som finns på landsbygden skapas förutsättningar
för tillväxt i hela kommunen. Bredband är en förutsättning för företagsamhet i hela kommunen, inte minst på
landsbygden och i de mindre orterna. Idag är fibernätet
undermåligt utbyggt i Borås. Borås ligger helt klart sämre
till än riket som helhet när det gäller tillgång till höghastighetsinternet. Idag har bara 20% av hushållen i Borås
tillgång till detta. Vi vill att Borås Stad tar fram en tydlig
plan för hur tillgången till höghastighetsinternet förbättras. Det kan inte vänta!
Bra villkor för nya och växande företag är en förutsättning
för fler jobb. Arbete är den enskilt viktigaste faktorn för
ett rikt och hälsosamt liv, och den mest effektiva åtgärden
mot utanförskap. Alla människor ska ha möjlighet att få
jobb utifrån sin egen förmåga. Arbetslinjen handlar även
om att vi ska kunna ha höga ambitioner för välfärden,
möta miljö- och klimatutmaningarna på bästa sätt samt
stå starka i en global konkurrens.

Vi kommer att arbeta för ett minskat bidragsberoende där
ökad delaktighet på arbetsmarknaden är fokus. För att alla
ska kunna arbeta utifrån sin egen förmåga gäller det att vi
hittar innovativa och flexibla lösningar. Alliansen ser ett
behov av ökad kunskap i förvaltningar om hur personer
med funktionsnedsättningar kan bli mer delaktiga på
arbetsmarknaden. Privata näringsidkare bedriver dessutom
– i samarbete med t.ex. Samhall och Sveriges kommuner
– framgångsrika projekt för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Vi vill se fler lösningar av detta slag och
att Borås aktivt deltar så att fler boråsare ges möjlighet till
ett meningsfullt arbete.
Borås Stad är med sina 10 000 anställda en av stadens
största arbetsgivare. Borås Stad ska vara ett föredöme, och
ligga i framkant inom personalutveckling och hälsotal.
Staden ska kontinuerligt arbeta med lönekartläggning,
arbetsvärdering och kompetensutveckling. Anställda ska
ha den utrustning och de hjälpmedel de behöver för att
kunna utföra sitt arbete. Alla ska kunna känna glädje och
stolthet över sitt arbete i Borås Stad, och i den målsättningen ingår ett kraftfullt arbete mot psykisk ohälsa och
sjukskrivningar.
Det måste säkerställas att den kompetens som finns i
våra verksamheter ligger på den nivå som arbetet kräver.
Vi vill att lönesättning ska baseras på prestation och att
den som önskar utveckla sin yrkeskompetens i form av
exempelvis fortbildning ska ges möjlighet till det. Arbetsmiljön ska vara jämställd och tydligt ange att nolltolerans
mot diskriminering råder. Stadens anställda ska dessutom
uppmuntras att avknoppa verksamheter inom exempelvis
hemtjänsten om de så önskar.
En ung människa som börjar sitt vuxna liv med att stå
utan sysselsättning är en förlust för samhället och för
individen. Det är glädjande att Borås Stad ligger en bra bit
över riksgenomsnittet vad det gäller unga som etablerar sig
på arbetsmarknaden efter avslutade gymnasiestudier. Alliansregeringen har också vidtagit en rad åtgärder sedan de
kom till makten för att göra det mer attraktivt att anställa
unga, och för att unga lättare ska hitta arbete. De halverade arbetsgivaravgifterna för unga har varit ett viktigt steg,
liksom halveringen av restaurangmomsen då restaurangbranschen står för det första steget in på arbetsmarknaden
för många ungdomar. Praktikplatser, lärlingsutbildningar,
samt att underlätta för unga som vill komplettera och
stärka sin kompetens är effektiva åtgärder som kommunen
kan bidra med.
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Valfrihet i välfärden
I Borås ska ingen behöva oroa sig för om välfärden fungerar. Den ska finnas där, tillgänglig och kompetent den
dagen den behövs. Vi allianspartier tycker inte att driftsformen för välfärden är det avgörande. Det är kvaliteten,
oavsett verksamhetsform, som ska vara ledstjärnan.
Fördelarna med flera olika aktörer och utförare är många.
Varierade arbetssätt och metoder skapar ett bredare utbud
samtidigt som fler människor och företag kan etablera sig
inom välfärdssektorn. Konkurrens möjliggör jämförelser
och innebär en chans att lära av varandra; det utvecklar
och effektiviserar verksamheterna. Offentliga och alternativa utförare kompletterar varandra samtidigt som makten
förskjuts till den enskilda människan. För att boråsaren
ska kunna göra välgrundade val behöver dock informationen om de olika valen bli tydligare. Det ska finnas
lättillgängliga, utförliga och tydliga jämförelser mellan
exempelvis olika grundskolor, förskolor och äldreboenden.
Vår vision är att alla ska kunna hitta den form av omsorg
och utförare som passar dem bäst.
I Borås gläds vi åt att många alternativa utförare har valt
att etablera sig här. De erbjuder ett komplement till vår
egen verksamhet och ger människor möjlighet att finna
det alternativ som passar dem bäst. Vi i Alliansen vill därför se en fortsatt konkurrensutsättning av de kommunala
verksamheterna.
Äldre besitter värdefull kunskap, erfarenhet och kompetens. Äldre är inte en heterogen grupp som behöver
exakt samma service eller omhändertagande. Vi vill se en
äldreomsorg som ger service utifrån grundtanken att varje
person ska få fortsätta leva sitt liv utifrån den person man
är och de behov man har. Vår utgångspunkt är delaktighet,
självbestämmande och valfrihet. Möjligheten att kunna utforma sin egen vård på ålderns höst måste stärkas samtidigt
som valfrihetssystem måste kombineras med kontroll och
tillsyn. Hög kvalitet på omvårdnad och medicinskt omhändertagande är viktiga delar, men vi får aldrig glömma bort
att det även handlar om trygghet och värdighet. Vi måste
se till människans helhet och behov av gemenskap.
Den alliansledda sexpartikoalitionen fattade 2009 beslut
om att lägga ut delar av hemtjänsten på entreprenad enligt
lagen om valfrihet (LOV). Tack vare beslutet har idag våra
äldre över 65 år möjlighet att välja den hemtjänstutförare
som han eller hon önskar. Alliansen föreslår nu att möjligheten att välja även ska gälla för personer under 65 år.
Vilken ålder man har ska inte vara avgörande för om man
har inflytande över sin vardag.
Borås bestod tidigare av tio olika kommundelar, men
2010 beslutade man att slå samman dessa till tre större
stadsdelar. Syftet var att öka likvärdigheten för boråsarna
för att inte hemadressen skulle vara avgörande för vilken
136

kvalitet på den kommunala servicen som erbjöds. När
vi idag lyssnar till boråsarna kan vi konstatera att varken
äldreomsorgen eller skolan har uppnått den likvärdighet som eftersträvades. Exempelvis varierar kvaliteten på
omsorgsboenden och antalet årsarbetare inom förskolan
ser olika ut i de tre stadsdelarna. Dessutom spretar det i
hur stadsdelarna hanterar de ekonomiska redovisningarna då det varierar i både principer för budgetering och
redovisning. För att motverka detta och ge alla boråsare en
likvärdig och enhetlig service vill Alliansen att man tittar
på andra alternativ för en framtida organisation.

En skola för alla
Hög kvalitet i skolan är avgörande för att ge våra barn och
unga en god start i livet. Varje elev är unik och ska ges
möjligheten att utvecklas efter sina egna förutsättningar.
För att Borås skolor ska ligga i framkant vill vi stärka det
pedagogiska ledarskapet, satsa på förbättrad elevhälsa
och ge personalen på skolorna större möjlighet att själva
planera sin verksamhet.
Allt fler elever väljer friskolor framför de kommunalt
drivna. Vår målsättning är att elevers val ska baseras på
egna intressen och referensramar samt mätt kvalitet. Oavsett ägarform förutsätter vi att skolor erbjuder en likvärdig
kvalitetsnivå. Vi vill arbeta för en kommunal skola som
ligger i framkant avseende lärarkompetens, undervisning
och lokaler.
Alliansregeringen har avsatt medel för att landets kommuner ska kunna införa fler karriärtjänster för lärare i grundskolan och det är glädjande att Borås Stad sedan hösten
2013 deltar i reformen. Införandet av karriärtjänsterna
innebär att ett flertal av stadens lärare nu har fått höjda
löner och utökade arbetsuppgifter med fokus på förbättrad
kvalitet på undervisningen. Alliansen är övertygad om att
detta kommer leda till att läraryrket blir mer attraktivt,
undervisningen förbättras och att vi i slutändan kommer
se bättre studieresultat. Vår ambition är därför att kommunen ska kunna skjuta till extra medel om det behövs för
att karriärtjänsterna ska kunna utvecklas ytterligare.
Alliansen vill se fler spetsutbildningar i Borås Stads
grundskolor och gymnasieskolor. Syftet med en spetsutbildning är att, utöver vad som anges i skollagen,
ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling. Alliansen anser att det är positivt att
införa större valfrihet för elever med specialintressen. Att
ge elever chansen att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling ligger dessutom helt i linje med den plan
för bättre resultat i skolan som Borås Stad nyligen presenterat. Vi vill även att stadens skolor i framtiden arbetar på
ett mer strukturerat sätt med läxhjälp för att ge fler elever
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möjligheten till extra stöd. De som behöver särskilt stöd
ska få det i ett tidigt skede. De som behöver extra stimulans ska kunna ges möjligheten att fördjupa sig.
Forskning visar på att familjehemsplacerade barn i större
utsträckning har låga eller ofullständiga betyg från årskurs
nio. För att kunna stärka skolresultaten och ge familjehemsbarn större möjlighet att utvecklas efter sin egen
förmåga vill Alliansen att SkolFam-modellen (skolsatsning
inom familjehemsvården) införs.
I Borås står kommunala skolor med tomma lokaler medan
andra verksamheter behöver fler eller större. Vi i Alliansen efterfrågar därför en ökad samlokalisering med andra
kommunala verksamheter eller alternativa utförare.
Allianen förespråkar mindre enheter framför sammanslagningar av förskolor och grundskolor. Till exempel
anser vi att en sammanslagning av Kristinebergsskolan
och Svedjeskolan skulle innebära minskad trygghet för de
minsta barnen och en begränsad flexibilitet i framtiden.
Alliansen har istället föreslagit att båda skolorna rustas
upp och byggs om samt att det byggs en ny förskola vid
Dammsvedjan.
Hög kvalitet inom skola och barnomsorg är avgörande
för att ge våra barn och unga en god start i livet. Vår
utgångspunkt är att barn ska ges möjlighet att utvecklas
tillsammans med sina föräldrar. För att familjer ska kunna
ha utrymme att planera sin vardag utifrån egna förutsättningar vill Alliansen se fler lösningar på flexibla öppettider inom förskolan. Boråsarna ska inte behöva tacka nej
till arbete på grund av begränsade öppettider. En tillänglig
barnomsorg är en viktig komponent för en modern och
jämställd välfärd.
Det är viktigt att redan i förskolan synliggöra för flickor
och pojkar att kön inte ska vara avgörande i val av yrke.
Barn i förskolan bör få möta kompetent personal och ha
vuxna förebilder som är både kvinnor och män. Barn som
i sitt vardagliga liv möter få män har dessutom extra behov
av att möta män i förskolan. Vidare ger en blandad personalgrupp präglad av mångfald en mer dynamisk verksamhet. Vi vill att Borås Stad tar fram en strategi för hur Borås
Stads förskolor kan bli en attraktivare arbetsplats för män.
Efter initiativ från Alliansen har Borås påbörjat arbetet
med sociala investeringar. Dessa syftar till att motverka
långsiktiga ekonomiska och mänskliga negativa händelseförlopp genom att tidigt identifiera riskgrupper och
riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god tid.
Projektförslagen kan komma från en eller flera nämnder/
förvaltningar. Utgångspunkten är att de föreslagna åtgärderna visar på nya offensiva grepp. Insatser som beviljas
medel ur fonden ska vara tidsbegränsade och inte ingå som
en del av den ordinarie verksamheten.

Den attraktiva staden
Borås är bra på att vara stad. Spännande kultursatsningar,
cityhandel på många gator, mötesplatser - som Sandwalls
plats och Stadsparken - och traditioner som Sommartorsdagarna är resultat av det utvecklingsarbete som pågår
i nära samarbete mellan näringsliv och kommun. Den
framgångsrika modellen vill Alliansen bygga vidare på och
använda i fler sammanhang.
Vår ambition inom Alliansen är att Borås ska fortsätta
växa med en mångfald av människor. Vi behöver en
fortsatt stark citykärna med många boenden och attraktiva
stadsdelar samtidigt som en hållbar utveckling prioriteras.
För en livligare stadskärna behövs fler bostäder. Bostäder med varierad prisklass och upplåtelseform där varje
boråsare ges en valmöjlighet utifrån de egna förutsättningarna. Arbetet med Nedre Norrby spelar en stor roll då vi
har chansen att anlägga en ny stadsdel, präglad av både
ekologisk och social hållbarhet, med attraktiv arkitektur
och många nya boenden i centralt läge. Att välja mångfalden som tema och ta fasta på ”världsstaden” skulle göra
Borås till en mer inkluderande stad samtidigt som staden
lyser i ett visionärt sammanhang.
Alliansen vill att Borås utvecklas till en mer cykelvänlig
stad. Fler cykelvägar och cykelgarage på strategiska platser
skapar en stadskärna där det är lätt att ta sig fram utan
att använda bil. Fler cykelvägar till och från tätorter och
industriområden skapar dessutom en mer tillgänglig och
sammanhållen stad.
Kommunen tillsammans med näringslivet skapar incitament för en mer hållbar och miljövänlig stad, men
boråsarnas engagemang och ansvarstagande är minst lika
viktigt för ett framgångsrikt miljöarbete. Det ska vara så
enkelt som möjligt att vara miljövän, och här har kommunen en viktig uppgift. God tillgänglighet till återvinningsstationer och väl utbyggda möjligheter för hållbara
transporter är två exempel. Kommunens verksamheter ska
genomsyras av ett miljöperspektiv, och tydliga, mätbara
miljökrav ska ställas på kommunen. Vi verkar för att Borås
Stad ska ta frågan med matsvinn på allvar, och ta fram
en handlingsplan för hur det stora matsvinnet i bland
annat äldreomsorgen ska minska. Vidare ska Borås ligga
i framkant av utveckling av avfallshantering och energiproduktion, samt i energibesparande åtgärder. Vi ser
positivt på det internationella miljösamarbete som bedrivs
inom ramen för Waste Recovery, liksom Fair Trade City
diplomeringen.
Stadsparken utvecklas. Den nya lekplatsen står färdig, och
ett Orangeri med rådrum är på gång. Vi vill att Orangeriet
utformas på ett sätt så att det lockar besökare under större
delen av dygnet, och därmed bidrar till att göra Stadsparken till en mer levande och tryggare plats. Boråsare som
137

Alliansens gemensamma plattform 2014

vill se vad som är på gång i staden ska kunna vända sig till
rådrummet. Där ska man kunna ta del av detaljplaner och
ritningar, ställa frågor och komma med förslag. Det ska
även finnas en klimat- och energirådgivande funktion.
Att se över upphandlingsprocessen är bland annat ett
viktigt steg för att uppnå Borås Stads mål vad det gäller
andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna. Genom
att aktivt arbeta med upphandlingsprocessen kan vi öka
ekologiska inköp till ett bra pris. En ökad kunskap inom
området bland anställda är även en viktig nyckelkomponent likväl som en gemensam kostpolicy för staden skulle
ge verkan. Alliansen kommer fortsatt att arbeta för en
långsiktigt hållbar upphandling i Borås.
Till en attraktiv stad hör också ett blomstrande kulturliv och goda förutsättningar för idrotts- och fritidssysselsättningar. Kultur har ett starkt egenvärde. Den kan
skapa samhörighet mellan människor och bidra till såväl
intellektuell som emotionell utveckling samt bildning.
Kultur och skapande engagerar också många inom det
civila samhället där hembygdsrörelsen och studieförbunden bildar en viktig bas. Alliansen är stolta över stadens
tidigare satsningar på kultur för unga och kommer därför
att fortsätta arbeta för att den pedagogiska verksamheten
i barnens kulturrum håller hög kvalitet. Skulpturstaden
Borås har blivit ett vedertaget begrepp. Detta måste värnas
och underhållas på bästa sätt genom nytänkande inslag för
exempelvis den årliga skulpturbiennalen.
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Borås ska vara tillgängligt för alla medborgare. Målsättningen i kommunens arbete ska vara att personer med en
funktionsnedsättning kan delta i samhällslivet på samma
villkor som andra. I det arbetet är tillgänglighetsanpassning och lika tillgång till kultur, idrott och rekreation
viktigt. Fritids- och idrottsanläggningar ska vara fullt
tillgängliga.
Det textila arvet har över tid präglat Borås kulturliv, därför är det glädjande att stadens största kultursatsning för
2014 är flytten av Textilmuseet till kvarteret Simonsland
och Textile Fashion Center. För Alliansen är det prioriterat
att etableringen blir väl genomförd så att man i framtiden
kan visa upp ett museum med lokaler som håller hög
kvalitet. Att Textilmuseet slås samman med övriga textila
verksamheter har stor betydelse för såväl bevarandet, som
utvecklandet av stadens textila arv.
En stad av Borås storlek behöver ett kongresscentrum och
ett konserthus. Utökade möjligheter för att kunna hålla
stora konferenser och ett bredare kulturellt utbud kommer
att locka fler besökare till vår stad.
Alliansen vill arbeta för att Borås Stad blir en idrotts- och
evenemangsstad att räkna med. Framöver kommer staden
att arrangera ett flertal större idrottsevenemang i form av
SM- veckan 2014 och O-ringen 2015. Detta ställer krav på
upprustning och utbyggnad av våra anläggningar och en
god organisation mellan stad, näringsliv samt föreningar.
Deltagare och åskådare ska få en positiv upplevelse av både
arrangemanget och staden i stort.
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Moderaternas budgetförslag för Borås Stad 2014
”Ansvar för hela Borås”
Människan står i centrum för Moderaternas politik. De
politiska lösningar vi presenterar i denna budget utgår därför från boråsarnas vardag. Med moderata lösningar inom
områdena arbete, välfärd och trygghet vill vi ta ansvar för
att Borås blir det självklara valet att leva, bo och verka i.
Moderaternas vision är att Borås i framtiden ska bli en
grönare, tryggare, mer tillåtande och framtidsinriktad
stad med spännande jobb, många företag och en utpräglad
entreprenörsanda. Boråsarna ska veta att oavsett var de bor
så finns det bra förskolor och skolor med kunskap i fokus.
De äldre ska känna sig trygga i vetskapen att det finns en
modern äldreomsorg med hög kvalitet. Luften boråsarna
andas ska vara frisk och ren, områdena gröna och ett hållbarhetstänk ska genomsyra alla stadens verksamheter.

Borås ska vara en modern och öppen stad. Här ska människor bli accepterade för sin livsstil, kultur och religion.
Det ska finnas en tolerans och förståelse för olikheter där
mångfald bejakas. Borås ska vara en tillåtande stad för
alla. Genom att göra hela Borås attraktivt i alla dess delar
kan tryggheten öka, jobben bli fler och kultur samt lokalt
liv blomstra.
Moderaternas budgetförslag för 2014 grundar sig på Alliansens gemensamma plattform. Vi fastställer ett resultat
om 92 mnkr i driftbudgeten och en investeringsnivå om
393 mnkr. De investeringar som Moderaterna gör och
finansiering samt uppräkning per nämnd, redovisas under
rubriken ”Ekonomisk sammanfattning” i slutet av budgetdokumentet.

I vår vision är det enkelt att vara boråsare. Att hämta på
förskolan, att ta sig till och från arbetet, att hinna till
barnens fritidsaktiviteter, att handla och träffa vänner
måste fungera för att vardagen ska gå ihop. Borås Stad ska
erbjuda förutsägbarhet så att boråsarna känner sig trygga
med att stadens verksamheter och service fungerar. Tillgängligheten ska vara hög, trafiken ska flyta och välfärdstjänster av toppkvalitet ska finnas på plats när de behövs.
Annette Carlson
Kommunalråd
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Frihet, trygghet och rättvisa
Nya Moderaternas politik utgår från att varje människa
är unik och har samma värde. Endast genom frihet kan
människor utvecklas och komma till sin fulla rätt. Frihet
är därför Moderaternas viktigaste värde. För oss innebär
frihet rätten att få vara sig själv, att ta ansvar för sina egna
val och att respektera andra människor. När alla som vill
och kan jobba har ett arbete att gå till växer tryggheten
för den enskilda och hushåll får egen försörjningsförmåga.
Full sysselsättning är det enda sättet att skapa en sammanhållande stad och undvika klyftor i samhället. I tider av
snabba förändringar passar den positiva synen på människans förmåga bättre in än misstrons eller missunnsamhetens ideologier.
Det är viktigt att det fortsätter finnas konkurrensutsättning och alternativa lösningar. Det personliga ansvaret
kan aldrig ersättas av politiska beslut. Politiken ska riva
hinder och skapa förutsättningar istället för att bestämma
hur medborgarna ska leva sina liv. Sjuka, äldre, elever,
barn, personer med funktionsnedsättning, anhöriga och
föräldrar ska kunna påverka sin vardag genom egna val.
Varje boråsares frihet att välja skapar ett välfärdssamhälle
att vara stolt över.
Människor kan också vara bräckliga och behöva trygghet
för att komma till sin fulla rätt. Vi vill att Borås Stad ska
vara en plats där varje individ kan växa och utvecklas på
egen hand utifrån sina egna villkor. I vår stad stämplas
ingen som svag, i vår kommun rangordnas ingen människa eller dess egenskaper och det finns alltid ett gemensamt
ansvar och en omsorg gentemot den som behöver stöd.
Moderaternas idé är att se hela människan, se hennes
sökande efter lycka och se viljan att göra rätt för sig, men
också att hjälpa till när den egna förmågan inte räcker till.
Steget från att vara oberoende till att behöva hjälp behöver
inte vara långt. Vår idé är att låta varje boråsare växa i sina
styrkor och i lojalitet med varandra samt låta alla nå sin
fulla potential.

Stadens uppdrag
För oss moderater är det viktigt att Borås Stad kan
tillhandahålla högkvalitativ välfärd på ett effektivt sätt
både nu och i framtiden. Vi anser att huvuduppgifterna
för en kommun är att finansiera och säkerställa utbudet
av välfärd, service och tjänster samt att genom en god
infrastruktur skapa förutsättningar för företagande och
fler arbetstillfällen. För att kunna genomföra detta måste
vi lyssna på och föra en dialog med alla dem som staden
betjänar. För oss är det viktigt att ledarskapet inte blir
förvaltande utan istället förespråkar vi en politik som bygger på att förnya och ompröva för att kunna erbjuda den
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service och de välfärdstjänster som kommer att efterfrågas
i framtiden.
Många anser att högre kvalitet är likställt med mer resurser. Så är fallet ibland, men ofta är det inte mer pengar
som är lösningen. För oss moderater är det istället andra
faktorer som är viktiga, så som kvalitetsuppföljning, möjligheten att välja och välja bort, självbestämmande, gott
ledarskap och kommunmedarbetarnas kompetens, engagemang samt bemötande. Staden måste aktivt arbeta med
kvalitetssäkring där uppföljning och utvärdering är viktiga
komponenter. Dessa ska ske kontinuerligt och vara tillgängliga samt jämförbara. Våra medborgare måste kunna
garanteras god kvalitet på utförd service och tjänster.
Moderaterna anser därför att det borde finnas en verksamhetscontroller-funktion på Stadskansliet. Idag arbetar man
med att följa upp, analysera och utvärdera statistik samt
resultat från kommunens verksamheter. Vi vill vidga uppdraget och föreslår att det införs en verksamhetskontroll.
Utgångspunkten ska vara att, utöver att aktivt granska
vilken kvalitet som erbjuds boråsarna, granska och följa
upp att stadens styrdokument följs samt att Kommunfullmäktiges beslut verkställs.
Delaktighet och valmöjlighet är viktiga komponenter för
att säkra en god kvalitet. Dels ska fristående och kommunala utförare verka på samma villkor, dels ska medborgarna medvetandegöras om vilka valmöjligheter som finns.
De kommunala verksamheterna ska ges stort mått av självständighet att forma den egna verksamheten. Varje medborgares möjlighet att göra val utifrån egna preferenser
och förutsättningar ska genomsyra kommunens välfärdstjänster. Oavsett verksamhet ska det finnas lättillgänglig
och överskådlig information om vilka val som finns och
vad de innebär och därför ska Borås Stad fortsätta mäta
och granska verksamheter oavsett driftsform.
Det är viktigt att stadens resurser används på ett effektivt
och genomtänkt sätt och att det kontinuerligt omprövas
vilka verksamheter som drivs i kommunal regi. Staden ska
alltid kunna motivera tydligt varför en verksamhet drivs
eller ägs av kommunen. Servicekontoret är ett exempel
vars verksamhet bör utvärderas och ses över. Vidare anser
vi att verksamheten på Saltemads Camping ligger utanför
den kommunala kompetensen och ska därför säljas.
Borås bestod tidigare av tio olika kommundelar, men
2010 beslutade man att slå samman dessa till tre större
stadsdelar. Syftet var att öka likvärdigheten för boråsarna
för att inte hemadressen skulle vara avgörande för vilken
kvalitet på den kommunala servicen som erbjöds. När
vi idag lyssnar till boråsarna kan vi konstatera att varken
äldreomsorgen eller skolan har uppnått den likvärdighet
som eftersträvades. Exempelvis varierar kvaliteten på omsorgsboenden och antalet årsarbetare inom förskolan ser
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olika ut i de tre stadsdelarna. Dessutom spretar det i hur
stadsdelarna hanterar de ekonomiska redovisningarna då
det varierar i både principer för budgetering och redovisning. Moderaterna vill att man nu istället utreder konsekvenserna av att införa facknämnder.
Att aktivt arbeta för att säkerställa kompetensnivå, bemötande och engagemang bland medarbetarna är centralt för
en god kvalitet. För att uppnå detta anser Moderaterna att
det måste finnas en öppenhet, korta beslutsvägar, delaktighet och gott ledarskap. Borås Stads medarbetare ska
kontinuerligt kunna erbjudas kompetensutveckling och
ges möjlighet till fortbildning.
Vid sidan av kommunens huvuduppdrag att upprätthålla
en god välfärd har Borås Stad flera viktiga uppgifter. Tillsammans med andra aktörer ska vi se till att den geografiska platsen Borås utvecklas. Ensam är inte stark. Därför
är det viktigt att Borås Stad tar ledningen i utvecklingen
av Boråsregionen, men också deltar i utvecklingen av Västra Götalandsregionen. Borås Stad ska aktivt delta i olika
samverkansområden och nätverk på lokal-, regional- och
nationell nivå.

Moderaternas prioriteringar 2014
• Införa en verksamhetscontroller-funktion på Stadskansliet.
• Sälja Saltemads camping eftersom verksamheten ligger
utanför den kommunala kompetensen.

Ett attraktivt Borås
Vid sidan av en bra välfärd, ett rikt kulturliv och goda
förutsättningar för en meningsfull fritid krävs en fungerande infrastruktur, effektiva kollektivtrafiklösningar och
bra boendemiljöer för att Borås ska kunna betraktas som
en attraktiv stad. Ett fungerande nät av transportvägar
är centralt för tillväxten och för möjligheten att bo samt
bedriva företag i staden. Det krävs därför att både väg- och
järnvägsnätet byggs ut och underhålls över tid. Moderaterna arbetar och kommer även fortsättningsvis att arbeta för
Borås och Boråsregionens bästa när det gäller nationella
och regionala investeringar och infrastruktursatsningar.
Sträckan mellan Borås och Göteborg är Sveriges tredje
största pendlarsträcka. Varje år görs ungefär tio miljoner
arbetspendlingsresor. Moderaterna i Borås har länge jobbat för en ny järnvägsförbindelse mellan Borås och Göteborg samt att hela Götalandsbanan byggs ut. Därför är det
glädjande att den alliansstyrda regeringen i budget 2013
avsatte medel för att bygga ut en del av sträckan GöteborgBorås. Förbättrade pendlingsmöjligheter kommer att ge
positiva effekter för både stadens och regionens tillväxt,

men även för miljön. Fler kommer att kunna välja att åka
kollektivt istället för att ta bilen till arbete eller studier.
Regeringens satsning är dessutom ett första, viktigt steg i
arbetet för att hela Götalandsbanan byggs ut.
Sedan 2011 har Västra Götalandsregionen det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken. Det är av vikt att Borås
är aktiva i dialogen med regionen för att det även fortsättningsvis ska finnas en kollektivtrafik som är anpassad till
stadens och boråsarnas behov. Trots att staden inte längre
äger frågan måste boråsarnas åsikter och synpunkter vägas
in i arbetet med framtida kollektivtrafiklösningar. De
som dagligen åker kollektivt har ofta en uppfattning om
var det brister och vilken förbättringspotential som finns.
Därför anser vi att det är angeläget att Boråspolitiker medverkar vid de dialogtillfällen som ges så att medborgarnas
åsikter förs fram till regionen och Västtrafik.
Under flera år har det förts samtal om var en ny knutpunkt för kollektivtrafiken ska placeras. Moderaterna
anser att en ny utredning ska göras då det idag råder nya
förutsättningar i form av bl a planeringen av nytt kraftvärmeverk på Sobacken. Placeringen av kraftvärmeverket
möjliggör nybyggnation av både bostäder och verksamhetsområden söder om Borås, vilket på sikt kan komma
att förändra antalet resande och linjedragningar. Lämpligt
är att denna utredning görs i samband med att det tas
fram en ny översiktsplan. Inom kollektivtrafiken anser
Moderaterna att arbetsresor och resor till studier ska ha
hög prioritet så att så många som möjligt kan resa kollektivt till och från jobbet.
Moderaterna anser att det idag finns flera stadsmiljöer
som det är hög tid att se över och planera för hur de ska
användas i framtiden. Därför vill vi ge i uppdrag till berörda nämnder att utreda den framtida användningen av
Södra torget, Allégatan och Stora torget.
Moderaterna vill att Borås ska bli en ännu bättre cykelstad
med visionen att bli en av Sveriges bästa cykelstäder. Den
moderatledda Tekniska nämnden arbetar aktivt för att
Borås med omnejd ska bli mer cykelvänligt. Fler cykelparkeringar, lånecyklar och ett cykelgarage är några av de
förslag Moderaterna och nämnden prioriterar.
I dagsläget finns det tre sträckor som särskilt bör prioriteras vad det gäller utbyggnad av gång- och cykelvägar. Den
första är sträckan från Kråkered fram till riksväg 27. Den
andra är mellan Backabo och Sandared och den tredje är
sträckan mellan Kinnarumma och Fagersberg. Samtliga
sträckor är i behov av gång- och cykelvägar och de boende
har länge efterfrågat en säkrare trafikmiljö.
Idag har vi en hårt trafikerad vägsträcka som går genom
de centralaste delarna av Borås – Kungsleden. För att
knyta ihop staden och skapa ett mer attraktivt centrum
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föreslår Moderaterna att det utreds hur genomfartstrafiken
i de centrala delarna kan minska och hur en yttre ringled kan skapas. Vi ser även stora fördelar med att till en
början planera för en planskild korsning vid Kungsgatan/
Åsbogatan, då det skulle underlätta för den expanderade
kollektivtrafiken.
Borås Stad kan genom samhällsplaneringsarbetet åstadkomma attraktiva bostadsområden med blandade boendeformer utifrån människors olika behov. Hyresrätt och
bostadsrätt är boendeformer som passar boråsarnas olika
önskemål. De kommunala bostadsbolagens fastighetsbestånd ska kunna omsättas genom försäljning. Bostadsbolagen ska även underlätta för hyresgäster att ombilda
fastigheter till bostadsrättsföreningar.
Borås är i stort behov av nya bostäder och kommunen ska
därför göra allt för att undvika att fördyra byggnation.
Det kan åstadkommas genom korta handläggningstider och att det inte ställs högre krav än vad normer och
lagstiftning anger. I dagsläget är det ibland orimligt långa
handläggningstider för ansökan om bygglov i Borås Stad.
Vi moderater anser att denna tjänst som tillhandahålls
medborgarna ska fungera på ett föredömligt sätt. Därför föreslår vi att handläggningsrutinerna ses över med
utgångspunkt i de krav den nya Plan- och bygglovslagen
ställer.
Moderaterna ställer sig bakom det fortsatta arbetet med
att planera den blivande stadsdelen mellan Magasinsgatan
och Norrby Långgata. Ett stadsbyggnadsprojekt som leds
av Samhällsbyggnadsnämnden och syftar till att skapa en
mer sammanhållen stadsbild. Den nya stadsdelen samt
nuvarande stadsdel Norrby ska hållbarhetscertifieras med
syfte att hjälpa planerare och exploatörer att förbättra,
mäta och certifiera för att Borås i framtiden ska bygga
hållbara stadsdelar. Vi ser också positivt på att planeringen
av stadsdelen Regementsstaden fortsätter.
I arbetet med att möjliggöra för fler bostäder utgör en
anpassning av parkeringsnormen en viktig del. Att anlägga
nya parkeringsplatser är kostsamt och höga parkeringsnormer fördyrar och hämmar bostadsbyggandet och rimmar
illa med stadens miljömål samt planer om förtätning av
staden. Vi vill därför se en förändring och anpassning av
parkeringsnormen och att studentbostäder undantas från
regeln.
Viskan som ringlar fram genom stadskärnan bidrar till
vackra miljöer, men dessvärre nyttjas inte dessa till fullo.
Moderaterna tycker att det är viktigt att Viskan är tillgänglig för boråsarna genom promenadstråk och grönområden.
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En attraktiv stad är en ren och snygg stad! Gator, torg och
parker ska vara fria från skräp, skadegörelse och klotter. Moderaterna vill se fler papperskorgar, mer städning
och en fortsatt god parkhållning. I investeringsbudgeten
avsätts 1 mnkr för utplacering av fler papperskorgar.
Efter större evenemang ska målsättningen vara att staden
ska vara städad inom 24 timmar och för oss är det nolltolerans vad det gäller klotter. Detta innebär att allt klotter
ska åtgärdas inom 24 timmar efter att det anmälts. När
det är fint och välstädat ökar trygghetskänslan och skadegörelsen minskar.

Hela Borås ska leva
Hela Borås ska leva och därför är det viktigt att framhålla
att Borås Stad är mycket mer än endast stadskärnan. Den
som bor i en tätort utanför centrum, eller på landsbygden,
är lika viktig som den som väljer att bo i centrum.
Även utanför stadskärnan behövs tillgång till mötesplatser,
kommunal service och bra infrastruktur. Samlingslokaler
är viktiga sociala trygghetsfunktioner och vi vill peka på
värdet av dessa som sammanhållande länk på lokal nivå.
Därför ska det även under budgetåret 2014 ges möjligheten att söka lokala ekonomiska medel för att bevara
bygdegårdar och samlingslokaler på landsbygden.
Oavsett var man bor i Borås är det viktigt med tillgång till
en god social service och trygghet. Brist på olika typer av
boenden för äldre saknas på många mindre orter. Moderaterna vill uppmuntra att det byggs trygghetsboenden även
i stadens tätorter.
För att ha en levande landsbygd är det helt avgörande
att det finns fungerande IT-lösningar, bra kommunikation och infrastruktur. Det är viktigt att utbyggnaden av
bredband/fiber och mobilnät fortsätter och att fortsatta
satsningar på underhåll av vägar och kollektivtrafik genomförs.
Förutom öppna landskap och biologisk mångfald bidrar
landsbygdens företag med skatteintäkter till kommunen,
tillväxt, utveckling och inte minst sysselsättning. Moderaterna tycker att det är viktigt att det finns en fortsatt
livsmedelsproduktion i vår kommun. Inte minst är det
viktigt för kommunens beredskap för att kunna tillhandahålla livsmedel vid en eventuell kris.
På landsbygden ska det finnas möjlighet till attraktiva
boenden och det ska ges möjligheten att bygga strandnära.
Kommunens tätorter ska förtätas i större utsträckning
än vad som görs idag med syftet att skapa fler attraktiva
boendeområden i kommunen.
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Moderaternas prioriteringar 2014
• Utreda ny knutpunkt för kollektivtrafiken i samband
med att en ny översiktsplan arbetas fram.
• Utreda den framtida användningen av Södra Torget,
Allégatan och Stora Torget.
• Utreda hur genomfartstrafiken i de centrala delarna kan
minska och hur en yttre ringled kan skapas.
• Se över handläggningstiderna för bygglov med utgångspunkt i de krav den nya Plan- och bygglovslagen ställer.
• Allt klotter ska åtgärdas inom 24 timmar och efter
större evenemang ska staden vara städad inom 24 timmar.
• Säkerställa kommunens beredskap att kunna tillhandahålla livsmedel vid en eventuell kris.

Villkor för jobb och företagande
Lokal arbetslinje
Fler människor i arbete och minskat utanförskap är kärnan i moderat politik. Det är människors arbete som lägger grunden för vår gemensamma välfärd. Förutsättningarna för fler i arbete skapas många gånger i kommunerna,
därför vill Moderaterna driva en lokal arbetslinje i Borås
Stad. Det ska vara enkelt att byta mellan olika arbeten och
mellan arbete, utbildning samt företagande. Borås ska vara
en stad som är öppen för nya idéer som föder morgondagens jobb. Allas inneboende kraft ska tas tillvara och den
mångfald och bredd som finns inom kommunen innebär
stora möjligheter.
Vår lokala arbetslinje förespråkar aktivitet före passivitet.
Utgångspunkten ska inte vara regler eller nivåer för olika
former av bidrag, utan istället hur behovet av bidrag kan
minska.
Med vår lokala arbetslinje vill vi göra Borås till ett
föredöme vad det gäller effektiva metoder för att ge fler
människor chansen att komma i arbete. Det ska finnas en
bredd i de åtgärder som vidtas så att hela samhällsgrupper
täcks in. Moderaterna vill att arbetsmarknadsåtgärder sker
i projektform med tydliga mål där start- och slutdatum
fastställs för att undvika inlåsningseffekter.
Samarbetet mellan Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden bör utvecklas för att kontinuerligt uppmuntra och verka för att deltagare i daglig verksamhet kommer
in på den reguljära arbetsmarknaden.
Under det senaste året har Arbetslivsnämnden och Sociala
omsorgsnämnden diskuterat LOV (lagen om valfrihet)
inom daglig verksamhet. Moderaterna anser att det nu är

dags att Kommunstyrelsen tar ansvaret och ser över LOV
inom detta område. Vår ståndpunkt är att valfrihet inom
daglig verksamhet ska finns kvar och att det garanteras
platser till dem som, enligt lagstiftning, har rätt till daglig
verksamhet.
Trots många satsningar finns det fortfarande en grupp
unga som varken börjar eller slutför någon gymnasieutbildning. Dessa unga riskerar att hamna utanför
arbetsmarknaden med begränsade möjligheter till egen
försörjning som följd. Därför är det glädjande att alliansregeringen nu satsar 2,1 miljarder på yrkesintroduktionsanställningar (YA-jobb) för att underlätta övergången från
utbildning till arbete för unga. Detta innebär att arbetsgivare som anställer unga på s k yrkesintroduktionsavtal kan
få ekonomiskt stöd i olika former. Moderaterna anser att
det är viktigt att staden tar del av denna satsning, så fler
unga ges möjligheten att komma i arbete.
I Borås Stad finns det en bredd och mångfald av erfarenheter som innebär stora möjligheter. Därför måste vi
motverka utanförskap och arbeta mer aktivt med integrationsfrämjande åtgärder. Det pågår i dagsläget en mängd
olika integrationsprojekt i vår stad. Moderaterna vill ta
ett samlat grepp om samtliga för att säkerställa att man
arbetar samstämmigt och på ett effektivt sätt.
Vi moderater vet att många av svaren på hur vi kan stärka
arbetslinjen lokalt kommer från medarbetarna ute i
verksamheten och från medborgare som använder stadens
välfärdtjänster. Därför vill vi skapa en dialog där vi lyssnar
till deras erfarenheter. För fler i arbete måste vi tänka mer
långsiktigt och skapa en förståelse för kommande utmaningar.
Borås Stad erbjuder idag feriejobb till alla ungdomar som
vill ha jobb under sommaren. Nästa steg är att erbjuda
privata företag att annonsera sina feriejobb på Borås Stads
hemsida med syftet att utöka antalet arbetsplatser att välja
mellan. Ett ansökningsförfarande är viktigt när de unga
söker feriejobb då det ger en träning inför vuxenlivet och
kommande ansökningsprocesser.

Bra villkor för företagande
och entreprenörskap
Förutsättningen att möta framtidens utmaningar ligger
i Borås förmåga att vara en attraktiv stad för företag att
starta och utvecklas i, med en dynamisk arbetsmarknad
där framtidens jobb kan växa fram. Styrkan i Borås näringsliv är dess bredd och mångfald, med små-, medelstora
och stora företag, entreprenörer, kreatörer och ingenjörer.
Denna fördel ska vi arbeta för att behålla, men det kräver
att vi är öppna för alla initiativ som stärker stadens arbetsmarknad.
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Nyetablering inom den privata sektorn ska stimuleras
så att nya arbetstillfällen skapas eftersom ett livskraftigt
och varierat näringsliv är en nödvändig förutsättning för
medborgarnas välfärd. Härigenom skapas förutsättningar
för tillväxt och framtidstro samtidigt som skatteintäkter
tillkommer som finansierar en bra service inom skola,
barnomsorg och äldreomsorg.
Det finns idag en stor efterfrågan på industrimark från företag som vill ny- och ometablera sig i Borås. Det behöver
därför redan nu planeras för ytterligare industriområden
för att staden även i framtiden ska kunna erbjuda mark till
de företag som efterfrågar det.
Vi moderater anser att det finns ett moraliskt ansvar för
att staden inte ska konkurrera med nutida och framtida
näringsidkare. De kommunala bolag som drivs av Borås
Stad bör alltid ha tydliga ägardirektiv, drivas affärsmässigt
och ha marknadsmässiga avkastningskrav för att undvika
osund konkurrens. Borås Stad ska och får inte agera som
kommersiell aktör.
Borås Stad ska sträva efter att lägga ut verksamheter på entreprenad genom väl fungerande offentliga upphandlingar.
Större upphandlingar kan med fördel styckas upp i mindre
delar för att möjliggöra för mindre företag att delta.
E‑upphandlingar genom internettjänster kan underlätta
för småföretag som vill delta i kommunens upphandlingar.
Den så kallade utmanarrätten har i många kommuner
varit ett effektivt verktyg i strävan att uppmuntra till offentliga upphandlingar.
Forskning, innovationer och entreprenörskap är avgörande
för Borås konkurrenskraft och framtidsvillkor. Det gör
samarbetet mellan staden, Högskolan och näringslivet till
en viktig faktor för att göra Borås till den naturliga staden
för företag att etablera sig i framför andra städer i Västsverige. Att skapa bra lokala villkor för entreprenörskap och
företagande handlar även om att minimera onödig byråkrati och skapa en rättssäker samt effektiv handläggning
av ärenden. ”En dörr in” till kommunen för företagare
innebär att Borås Stad slussar företagare till rätt instans i
kommunen. Moderaterna vill därför att det tydligt anges
vilken av Näringslivsenhetens tjänster som är företagslots,
dessutom bör det på Borås Stads hemsida finnas en länk
till nämnda företagslots.
Samarbetet mellan kommunen och näringslivet ska utvecklas genom nära dialog och med villkoren på den fria
marknaden som utgångspunkt. Vi vill ha ett företagsklimat som kännetecknas av god service, öppen dialog och
snabba svar. I Borås ska idéer kunna förverkligas!
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• Ge i uppdrag till Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden att i större utsträckning samarbeta för att
kontinuerligt uppmuntra och verka för att deltagare i
daglig verksamhet kommer in på den reguljära arbetsmarknaden.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur lagen
om valfrihet (LOV) bättre kan tillämpas och finansieras
i daglig verksamhet.
• Ta ett samlat grepp om samtliga integrationsfrämjande
insatser.
• Ge privata företag möjligheten att annonsera feriejobb
på Borås Stads hemsida.
• Planera för ytterligare industriområden för att staden
även i framtiden ska kunna erbjuda mark till de företag
som efterfrågar det.

Bildningsstaden Borås
Moderaterna anser att våra barn och ungdomar förtjänar
en skola och utbildning som är bäst i Sverige. Alla elever
ska även ges möjligheten att uppnå kunskapsmålen, oavsett förutsättningar. Moderaterna stöttar således till fullo
det fortsatta arbetet med utvecklingsplanen ”Bildningsstaden Borås” och det ständiga arbetet med att göra en bra
skola bättre.
Moderaterna vill se fler spetsutbildningar i Borås Stads
grundskolor och gymnasieskolor. Syftet med en spetsutbildning är att, utöver vad som anges i skollagen, ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vi anser att det är positivt att införa större
valfrihet för elever med specialintressen. Att ge elever
chansen att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling ligger helt i linje med den plan för bättre resultat i
skolan som Borås Stad nyligen presenterat.
Moderaterna tillsammans med övriga allianspartier anser
att det är nödvändigt att följa upp barnens arbetsmiljö i
förskolan och skolan. Mobbning är ett problem i skolan,
både elever som mobbar och blir mobbade mår i regel
både psykiskt och fysiskt dåligt. Förutom att kränkningar,
sexuella trakasserier, våld och hot i sig är oacceptabelt, inkräktar de också på lärandemiljön i skolan. Skolan måste
alltid arbeta med det förebyggande arbetet mot mobbning.
Moderaterna är tydliga med att vi alltid tar den utsatte
elevens parti. Det är inte den som utsätts för mobbning
som ska behöva byta skola för att göra sig fri från sina
plågoandar. Det ska istället ges tydliga direktiv om att det
är mobbaren som ska flytta. I Borås skolor ska evidensbaserade metoder användas mot mobbning.
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Skolans uppgift är inte bara att ge alla elever kunskap och
värderingar för att kunna leva ett gott liv. Varje elev har
därutöver rätt att ges tillgång till en väl fungerande elevhälsa, stöd, uppmuntran och stimulans för att utvecklas så
långt som möjligt. SPKC (Specialpedagogiskt Kompetenscentrum) stöttar förskolans, grundskolans, gymnasieskolans och grundsärskolans personal i deras arbete med barn
och elever i behov av särskilt stöd. Uppdragen kan vara av
både övergripande organisationskaraktär som av insatser
riktade mot personal och elever. SPKC samverkar också
med andra verksamheter t.ex. IFO, socialtjänsten, BUP
och habiliteringen. Moderaterna vill utreda hur samarbetet
mellan stadens skolor och SPKC kan utvecklas. Skulle det
bli bättre om vissa tjänster var knutna till Stadsdelsnämnden och Utbildningsnämnden?
I Borås ska det vara självklart att maten till förskolor och
skolor lagas så nära konsumenterna som möjligt. Moderaterna vill därför ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag
att påbörja en förstudie om hur matsalen på Engelbrektsskolan skulle kunna erbjuda mer matglädje för eleverna.

Förskola
En väl utbyggd barnomsorg lägger grunden för en modern
välfärd och är en central del i en politik för fler i arbete.
Moderaterna förespråkar en förskola som är tillgänglig och
flexibel. Öppettiderna bör anpassas så att föräldrar som
arbetar oregelbundna tider ska kunna fortsätta med det
även då de har barn i förskolan.
Vi anser att det är föräldrarna som vet vilken omsorg
deras barn behöver medan de själva arbetar eller studerar.
Genom att föräldrarna ges valfrihet öppnas det upp för
olika lösningar inom förskola. Oavsett om det handlar om
pedagogisk omsorg, vårdnadsbidrag, kooperativa familjenätverk eller förskola i enskild eller kommunal regi så ska
Borås Stads fastställda kvalitetskriterier följas upp och utvärderas. Det ska finnas förskolor med olika pedagogiska
profiler. De som får arbete i Borås ska aldrig behöva välja
bort vår stad med motiveringen att det inte finns någon
förskola som passar just deras behov.
Vi tror att mycket inom förskolan kan förbättras bara
genom att ge medarbetarna större ansvar och inflytande
över sin arbetssituation. Välutbildade och motiverade
medarbetare stärker kvaliteten och ett gott samarbete
mellan föräldrar samt förskola underlättas om ansvarsfördelningen tydliggörs.
Kunskapsuppdraget är viktigt redan från förskolan och
undersökningar visar att små barn kan lära sig mycket om
de undervisas av välutbildade lärare genom lekfulla former. Det pedagogiska innehållet i förskolan måste därför
fortsätta att stärkas. Vi moderater anser att det utökade

pedagogiska uppdraget förutsätter en högre andel förskolelärare. Dock är det inte vi politiker som ska ange nyckeltal
för hur hög andelen ska vara. Det är ett förtroende vi ger
till rektorerna då de bäst vet vad som är lämplig nivå för
deras enhet.
En aktuell fråga är barngruppernas storlek och personaltätheten vid Borås förskolor. Det finns tre faktorer som
sticker ut när det gäller kvalitet i förskolan, barngruppernas storlek, personaltätheten och utbildningsnivån
hos medarbetarna. Dessa tre strukturella kvalitetsfaktorer påverkar medarbetarnas möjlighet till samspel och
interaktion med barnen. Skolinspektionens granskning
av förskolan pekar på behovet att förbättra förskolans
pedagogiska innehåll. Därför måste förutsättningarna för
den pedagogiska verksamheten stärkas och ett ökat fokus
på lärandeuppdraget är nödvändigt.
Det är framför allt de yngsta barnen som drabbas negativt av låg personaltäthet och stora grupper eftersom
de är beroende av täta och stabila vuxenkontakter som
de kan knyta an till. Om de yngsta barnen utsätts för
alltför många relationer uppstår stress vilket i sin tur kan
påverka deras inlärningsförmåga långt upp i åldrarna. Det
är därför nödvändigt att grupper där flertalet av barnen
är under tre år är mindre än grupper med äldre barn. Vi
avsätter därför 20 mnkr för att påbörja arbetet med att öka
personaltätheten inom förskolan. Stadsdelsnämnd Norr
ges i uppdrag att utreda vilka förskolor som har störst
behov av ökad personaltäthet och minskning av storleken
på barngrupper. Med färre barn per årsarbetare ges också
större förutsättningar att kunna få tid till planering av den
pedagogiska verksamheten.
Det är viktigt att redan i förskolan synliggöra för flickor
och pojkar att kön inte ska vara avgörande i val av yrke.
Barn i förskolan bör få möta kompetent personal och ha
vuxna förebilder som är både kvinnor och män. Barn som
i sitt vardagliga liv möter få män har dessutom extra behov
av att möta män i förskolan. Vidare ger en blandad personalgrupp präglad av mångfald en mer dynamisk verksamhet. Vi vill att Borås Stad tar fram en strategi för hur Borås
förskolor kan bli en attraktivare arbetsplats för män.
Redan i förskolan läggs grunden för barnens språkutveckling. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete
med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig
läsa, skriva och räkna. Vi vill därför att arbetet med att
stärka barns språkutveckling och matematikkunskaper i
förskolan ska fortsätta. Engelska och andra moderna språk
bör dessutom finnas som profilämnen för de förskolor som
så önskar.
Idag finns det modersmålsundervisning på finska i grundskolan. Borås har finskt förvaltningsområde och därför

145

Moderaternas budgetförslag 2014

borde det vara möjligt att få modersmålsstöd på finska i de
förskolor som inte erbjuder finsktalande avdelningar.
Behovet av fler förskoleplatser kvarstår därför föreslår vi i
investeringsbudgeten att en förstudie ska påbörjas för en
ny förskola i centrum på sex avdelningar. Vi avsätter även
medel för nybyggnation på Trandared, Hestra, Ramnås,
Milstensgatan, Damsvedjan och Johannelundsgatan. Vi
avsätter dessutom medel för ombyggnation av köket på
Frufällegården och utbyggnad av Trandaredsgården med
två avdelningar. Utöver ovan nämnda investeringar vill vi
påbörja en förstudie av förskola på Viared.
När kommunen anvisar och planerar nybyggnation av
förskolor anser vi att fristående förskoleentreprenörer
ska uppmanas att driva verksamheten. Vi tror att Borås
därmed skulle få en mer varierande sammansättning av
förskolelokaler, som är anpassade utifrån olika pedagogiska inriktningar och idéer.

Grundskola
Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveckling. Det är viktigt att alla elever får den kunskapsstimulans de behöver för att utvecklas. För elever som behöver
extra stöd ska insatser sättas in tidigt samtidigt som elever
som har lättare att lära ska ges extra stimulans.
Forskning visar att lärares skicklighet är den enskilt
viktigaste faktorn för goda kunskapsresultat bland elever.
Som ett led i detta vill vi öka lönespridningen bland
lärare, vilket kan uppnås genom att individualisera lönerna
i högre utsträckning och basera lönen på den enskilda lärarens kompetens. Fler yrkeskategorier inom läraryrket är
en viktig del för att göra yrkeslivet som lärare mer varierat
med större möjligheter till karriärutveckling. Det är därför
glädjande att kommunen nu deltar i alliansregeringens
satsning på fler karriärtjänster för lärare i grundskolan.
Moderaterna avsätter 15 mnkr till Stadsdelsnämnderna
och inom ramen för satsningen kan de ökade kostnaderna
som karriärtjänsterna eventuellt har inneburit hanteras. En
ambition är att kommunen ska skjuta till extra medel för
att ytterligare utveckla karriärmöjligheterna inom läraryrket. Moderaterna avsätter dessutom 5 mnkr för ökade
lärarlöner.
Lika värde, bemötande och respekt är tre viktiga nyckelord
för allt pedagogiskt arbete inom Borås Stads skolor. Därför
har vi moderater tillsammans med övriga allianspartier
motionerat om värdegrundsarbetet för äldre elever. Vi vill
utveckla Bra Kompis till att även omfatta elever i år 7-9
och gymnasiet.
Konkurrens är bra. Möjligheten att välja syftar till att höja
kvaliteten i Borås skolor. Elevernas rätt att välja skola ska
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värnas och deras inflytande över sin egen utbildning ska
successivt öka under skolgången. Alla barn är lika mycket
värda, oavsett om de går i kommunala skolor eller friskolor. Både kommunala skolor och friskolor ska dessutom
ges likvärdiga villkor och därför bör det i Borås införas
en ny modell för fördelning av budgetmedel. En modell
som fördelar budgetmedel på ett likvärdigt sätt oberoende
av vilken skola som väljs eller från vilken stadsdel eleven
kommer ifrån.
Många elever väljer dock friskolor framför våra kommunala grundskolor. Det är hög tid att staden antar utmaningen från friskolorna. Moderaterna vill arbeta för att de
kommunala skolorna i större utsträckning erbjuder olika
profiler, spetsutbildningar och moderna undervisningslokaler med teknik som skapar förutsättningar för olika
undervisningsmetoder.
Vi arbetar för att elever ska erbjudas en mångfald av
pedagogiska inriktningar, detta för att varje elevs intressen
och förutsättningar ska kunna tas tillvara. En rättvis skola
innebär inte att alla elever ska ha exakt likadan utbildning.
En rättvis skola innebär att alla elever ges lika goda möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Ingen
elev ska kunna halka efter utan att det uppmärksammas.
Elevernas resultat i grundskolan måste förbättras och i
Borås Stad ska alla elever, oavsett bakgrund, kunna lyckas.
Moderaterna anser att inriktningen ska vara att alla elever
i årskurs 5-9 i kommunens skolor ska ha tillgång till en
dator/läsplatta (”en till en”). Stadsdelsnämnd Norr får i
uppdrag att inför läsåret 2014/2015 lägga fram ett förslag
på hur detta ska utformas. I budget 2014 avsätter vi 3
mnkr för ändamålet.
Sommarskola syftar till att ge elever som inte nått målen
för utbildningen under läsåret en möjlighet att nå dessa
under sommaren. De höjda intagningskraven till gymnasiet nödvändiggör en satsning på de elever som av olika
skäl inte klarat kunskapsmålen.
För att möta varje elev utifrån dess unika förutsättningar
krävs en skola som är flexibel nog att ständigt kunna
förändras och förnyas. Samverkan mellan skola, föräldrar,
ideella organisationer, fritidsgårdar och socialtjänst måste
öka och skolan ges en mer central roll i arbetet kring unga
som av olika anledningar är på väg att hamna snett.
Forskning visar på att familjehemsplacerade barn i större
utsträckning har låga eller ofullständiga betyg från årskurs
nio. För att kunna stärka skolresultaten och ge familjehemsbarn bättre förutsättningar att utvecklas efter sin
egen förmåga vill Moderaterna tillsammans med Alliansen
att SkolFam-modellen (skolsatsning inom familjehemsvården) införs i Borås. Arbetsmodellen syftar till att skapa
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bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn
genom satsningar på goda utbildningsresultat.
Förändringar inom särskolan ställer högre krav på
grundskolan att möta barn med autism och elever med
andra funktionsnedsättningar. Detta innebär en förändrad undervisningssituation för många pedagoger i våra
skolor. Vi vill därför att de pedagoger som berörs får den
kompetensutveckling som krävs för att möta eleverna på
bästa sätt. Vi ger därför Stadsdelsnämnd Norr i uppdrag
att utreda hur många pedagoger det rör sig om samt att
utreda hur undervisningssituationen ser ut för dessa elever.
Därefter kan ett kompetensutvecklingsprogram utformas
för berörda pedagoger.
Moderaterna anser att en sammanslagning av Kristinebergsskolan och Svedjeskolan till en stor skolenhet bidrar
till minskad trygghet för de yngre barnen och en begränsad flexibilitet i framtiden. Istället har vi tidigare föreslagit
att båda skolorna rustas upp och byggs om. Som ett led
i detta avsätter vi medel för en förstudie av Svedjeskolan
2014. För oss är det är viktigt att mindre skolor behålls.
I investeringsbudgeten avsätter vi medel för ombyggnation
av Bodaskolan, renovering av Särlaskolan, om- och
tillbyggnad av Bergdalskolan samt förstudie av Gånghesterskolan. Dessutom vill vi påbörja en förstudie om hur
Engelbrektskolans matsal kan erbjuda plats för fler elever.

Skolbarnomsorg
Skolbarnomsorgen ska vara ett komplement till utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan.
Verksamheten ska stimulera elevernas utveckling och
lärande samt erbjuda en meningsfull fritid.
De senaste åren har barngruppernas storlek inom fritidshemmen diskuterats. Vi moderater vill att Stadsdelsnämnderna utreder barngruppernas storlek och arbetar för att
skolbarnomsorgen kan genomföra sitt uppdrag, dvs att
vara ett komplement till utbildningen.

De 15 mnkr moderaterna avsätter till skolan kan användas
till att stärka fritidshemmens verksamhet.

Gymnasieskola
Våra ungdomar har olika mål och ambitioner. Vissa vill
studera vidare efter gymnasiet medan andra drömmer om
ett eget jobb så snabbt som möjligt. Två breda ingångar för
gymnasieelever skapar möjligheten att välja vad som passar
bäst - antingen en mer teoretiskt betingad utbildning eller
en med fokus på yrkesutbildning. Valfrihet och bredd ska
fortsätta prägla vår gymnasieskola.
Vi ser positivt på möjligheten att ha lärlingsutbildningar
eftersom det ger elever chansen att lära sig yrkeskunskaper
på en arbetsplats. Vi vill att Utbildningsnämnden ser över
antalet platser och om det är möjligt ökar antalet. Vidare
vill vi se ökade satsningar på entreprenöriellt lärande och
kunskaper om entreprenörskap som en naturlig del av
gymnasieutbildningarna, då det lägger grunden för fler
jobb i framtiden.
På gymnasiets yrkesförberedande program ingår 15
veckors arbetsplatsförlagt lärande på alla program och
inriktningar. För de högskoleförberedande programmen
finns det dock inte något krav på praktik. Att skolorna involverar näringslivet i undervisningen i gymnasieskolan är
mycket viktigt och en modell för detta är praktik. Praktik
ger inte bara nyttiga insikter om hur kunskaperna man får
med sig från skolan ska kunna användas i yrkeslivet. Den
ger även en känsla av vad det innebär att arbeta inom en
viss bransch och hur livet är på en arbetsplats. Dessutom
ger praktik gymnasieungdomarna en referens att ta med
sig när de söker jobb efter studenten. Därför föreslår vi
att Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur en
veckas praktik ska kunna erbjudas även på de högskoleförberedande programmen.

Vidare behöver Stadsdelsnämnderna arbeta för att verksamheten utvecklas så att även de äldre barnen känner
sig motiverade att vara kvar i verksamheten. Liksom i
barnomsorgen ska även skolbarnomsorgen kunna erbjuda
mer flexibla öppettider.

Konceptet ”Ung företagsamhet” innebär att elever under
sin gymnasietid startar ett UF-företag, skapar en produkt
eller tjänst som de säljer för att sedan avveckla företaget efter att projektet är färdigt. Detta har visat sig ge stor effekt
på ungdomars benägenhet att starta företag. Tjugofyra
procent av dem som varit UF-företagare har senare i livet
startat ett eget företag. Vi vill att ”Ung företagsamhet” ska
erbjudas alla gymnasieelever.

Alliansens arbetslinje har lett till att fler har kommit i
arbete, vilket har ökat efterfrågan på skolbarnomsorg.
Vi moderater vill att skolbarnomsorgen i Borås utvecklas
i samma takt som efterfrågan från föräldrarna ökar. Vi
föreslår att det görs en genomlysning av verksamheten för
att hitta förbättrings- och utvecklingsområden.

Gymnasieskolan bör tydligare kopplas till högre utbildningar. Det kan göras på flera sätt, dels genom att göra
det möjligt att läsa högskolekurser redan på gymnasiet,
dels genom att i ökad utsträckning tillgodogöra sig aktuell
forskning i undervisningen. Även här förespråkar Moderaterna att fler spetsutbildningar etableras.
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Borås ska erbjuda ett stort utbud av gymnasieutbildningar
som speglar både arbetsmarknadens behov av kompetens
och elevernas intressen och färdigheter. Att välja rätt gymnasieutbildning är ett svårt och viktigt beslut. Staden bör
bistå med att utreda i vilken utsträckning man får jobb
efter utbildning, vilka möjligheter det finns till fortsatta
studier och erbjuda jämförbar statistik mellan skolor när
det gäller frågor som skolresultat, trivsel samt lärarbehörigheten.

Vuxenutbildning och högskolan
Högskolan i Borås har stor betydelse för innovation,
tillväxt och nya arbetstillfällen. Samverkan mellan aktörer
inom forskning, politik och näringsliv stärker möjligheterna till regional utveckling
Vuxenutbildningen är nödvändig för att alla ska ges en
chans att komplettera de kunskaper som krävs för fortsatt
utbildning. Det bör finnas ett nära och fungerande samarbete mellan Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen.
Vuxna ska dessutom liksom elever inom grund- och gymnasieskola kunna välja vem som anordnar utbildningen.
Ibland är vuxenutbildning nödvändig för att komplettera
sin utbildning och höja sin kompetens. Utbildningar som
ger behörighet till högre utbildning eller gör det lättare
att få arbete ska prioriteras. Vuxenutbildningen ska vara
flexibel så att människor som vill kombinera yrkesarbete
med utbildning ges möjlighet att göra det. Insatser till de
som helt eller delvis saknar betyg ska prioriteras.
Arbetslinjen ska prägla språkutbildningen för nya svenskar. Introduktionen bör också återspegla viktiga värderingar
som öppenhet, jämlikhet, mångfald och alla människors
lika värde samt vikten av att alla som kan arbetar. Tydligare krav behövs också för uppföljning av resultaten under
utbildningen. Startsvenskan ska kombineras med arbete,
yrkesutbildning eller praktikplats samt vara tydligt individualiserad.

Moderaternas prioriteringar 2014
• Utreda hur samarbetet mellan stadens skolor och SPKC
kan utvecklas.
• Ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja en
förstudie om hur matsalen på Engelbrektsskolan skulle
kunna erbjuda mer matglädje för eleverna.
• Upprätta fler förskolor med flexibla öppettider.
• Ge Stadsdelsnämnd Norr i uppdrag att utreda vilka
förskolor som har störst behov av ökad personaltäthet
och minskade barngrupper.
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• Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en budgetfördelningsmodell som fördelar budgetmedel på ett
likvärdigt sätt oberoende av vilken skola som väljs eller
från vilken stadsdel eleven kommer från.
• Införa fler förstelärare i Borås Stads skolor.
• Ge Stadsdelsnämnd Norr i uppdrag att utreda hur
många pedagoger som arbetar med elever med autism
och andra funktionshinder samt utreda hur undervisningssituationen ser ut för dessa elever. Därefter kan
ett kompetensutvecklingsprogram utformas för berörda
pedagoger.
• Ge Stadsdelsnämnd Norr i uppdrag att inför läsåret
2014/2015 lägga fram ett förslag på hur alla elever i
årskurs 5-9 i kommunens skolor ska kunna få tillgång
till en dator/läsplatta.
• Införa Skol-Fam-modellen.
• Ge Stadsdelsnämnderna i uppdrag att utreda barngruppernas storlek på fritidshemmen och vidta eventuella
åtgärder.
• Att fler lärlingsplaster erbjuds i gymnasieskolorna.
• Ge Utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur en
veckas praktik ska kunna erbjudas även på de högskoleförberedande programmen.
• Att konceptet ”Ung företagsamhet” erbjuds alla gymnasieelever.

Alla människor behövs i Borås
Alla människor har en inneboende förmåga, kraft och
potential, men ibland begränsas den av olika fysiska och
psykiska hinder. I dessa fall måste kommunen stötta,
underlätta och hjälpa människor att leva sina liv utifrån
individuella förutsättningar. Borås Stad ska därför aktivt
arbeta för en högre delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Brister som finns i tillgängligheten när det gäller utemiljön och stadens fastigheter ska avhjälpas. I det pågående
arbetet för ökad tillgänglighet är en öppen dialog mellan
staden, de berörda, deras anhöriga och handikapporganisationer värdefull för alla parter.
Tillgänglighet ska ses ur ett brett perspektiv. Det handlar
inte bara om fysisk tillgänglighet, utan även om delaktighet i samhället och om att vara välkommen på arbetsmarknaden. Målsättningen är att fler personer ska kunna
gå från daglig verksamhet till ett arbete. Modeller för
anställning av personer med funktionsnedsättning finns
inom regionen och det privata näringslivet. Vi Moderater
vill att liknande arbetssätt ska utvecklas och prövas i Borås
Stad. Därför ger vi Arbetslivsnämnden i uppdrag att aktivt
arbeta för att fler personer med olika funktionsnedsättningar kan få jobb.
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Borås Stad tillhandahåller tjänsten syninstruktör med
uppgiften att ge hjälp till självhjälp och informera om
samhällsservice som kan underlätta vardagen för synskadade. Verksamheten syftar till att stödja förmågan att
klara ett eget boende och i övrigt kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Den långsiktiga målsättningen är att
synskadade ska kunna delta i samhällets verksamheter så
att speciella insatser blir överflödiga. Moderaterna avsätter
0,250 mnkr med syftet att utöka tjänsten till heltid.
För att tillskapa resurser för de mest utsatta inom funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin vill vi
minska de externa placeringarna inom IFO-vuxen. I
dagsläget ökar de externa placeringarna och kostnaderna
för dessa är höga. Denna utveckling behöver brytas genom
förebyggande insatser samt stödinsatser på hemmaplan.
Moderaterna vill verka för att likabehandlingsprincipen
ständigt hålls aktuell i den löpande handläggningen av
LSS-insatser. För oss är det en självklarhet att de som
har svårt att få sin röst hörd också ska få sina rättigheter
tillgodosedda.
Moderaterna vill att satsningen på kompetenshöjning av
vård- och omsorgspersonal inom LSS ska fortsätta och
intensifieras. Insatser för validering bör prioriteras och ska
inte vara beroende av tillfälliga tillskott av ekonomiska
resurser som t ex återbetalade AFA-pengar. Vi förutsätter
därför att Sociala omsorgsnämnden i sin budget avsätter
medel för att de valideringsinsatser som påbörjades under
2013 garanterat fortsätter under budgetåret 2014.

Moderaternas prioriteringar 2014
• Ge i uppdrag åt Arbetslivsnämnden att aktivt arbeta för
att fler personer med olika funktionshinder kan få jobb.
• Minska de externa placeringarna inom IFO-vuxen.
• Verka för att likabehandlingsprincipen ständigt hålls
aktuell i den löpande handläggningen av LSS-insatser.
• Att Sociala omsorgsnämnden inom budgetram avsätter
medel för de valideringsinsatser som påbörjades under
2013.

En stad att bli gammal i
Människor ska kunna åldras i trygghet och med bibehållen värdighet, vår stad ska vara en bra stad att bli gammal
i. Utmaningarna inom äldreomsorgen växer för varje år
i takt med demografiska förändringar där befolkningen
lever längre. Det är en positiv utveckling, men det ställer
också krav på våra verksamheter.
Äldreomsorgen måste fokusera på människors individuella
behov och önskemål. Vi vill ge de äldre större inflytande

över sin egen situation och rätten att själva bestämma hur
de vill ha sin omsorg. Genom att införa lokala värdighetsgarantier i Borås Stad blir det tydligare vilka etiska värden
som ska prägla äldreomsorgen, vilka krav man kan ställa
och vad man kan förvänta sig. Här ska även bemötandefrågan stå i fokus då den är en viktig del för de äldres
välbefinnande.
Vi behöver fler boendeformer så som trygghetsbostäder,
seniorboenden och äldreboenden med språklig inriktning.
Det ska finnas goda möjligheter för seniorer att välja var i
Borås man vill bo. Det ska finnas trygghetsbostäder för de
äldre som önskar att flytta från det vanliga boendet, men
som inte har behov av särskilt boende i lagens mening.
Inom ramen för trygghetsbostäder ska man kunna erbjudas en egen lägenhet anpassad efter sina egna behov med
tillgång till trygghetslarm, viss vardagsservice, möjlighet
till gemensamma måltider och andra sociala aktiviteter.
Oavsett var man bor ska man med kort varsel kunna ges
tillgång till ett trygghetsboende som inte är biståndsbedömt. Med ökad valfrihet öppnas möjligheten för fler
vårdgivare att erbjuda varierande boenden med olika
vårdinnehåll.
Moderaterna vill att kvaliteten på hemtjänsten höjs. Det är
viktigt att brukarna i förväg vet vem som kommer hem till
dem och de ska heller inte behöva möta nya ansikten varje
dag. Därför behöver vi kontinuerligt följa upp hur många
personer en hemtjänsttagare möter under en period på 14
dagar. Vi vill även att riktlinjerna för hemtjänsten ska ses
över så att de äldre ges större möjlighet att själva bestämma
över vilka tjänster man önskar. Vid en viss brytpunkt är
det billigare att anlita RUT-tjänster istället för hemtjänst.
Vi vill att de äldre får bättre information om vilka valmöjligheter som finns och vad som är mest kostnadseffektivt
för just dem.
Den alliansledda sexpartikoalitionen fattade 2009 beslut
om att lägga ut delar av hemtjänsten på entreprenad enligt
Lagen om valfrihet (LOV). Tack vare beslutet har idag
våra äldre över 65 år möjlighet att välja den hemtjänstutförare som han eller hon önskar. Moderaterna och Alliansen
föreslår nu att möjligheten att välja även ska gälla personer
under 65 år. Vilken ålder man innehar ska inte vara avgörande för om man har inflytande över sin vardag.
Borås Stad behöver analyser och utvärdera äldreomsorgen
på samma sätt som man nu gör med skolan. Vi behöver
göra en omfattande analys utifrån Stadsrevisionens rapport
för att sedan vidta lämpliga åtgärder. För att uppnå likvärdighet i hela kommunen, och undvika att resurser läggs på
åtgärder som inte leder till förbättringar i verksamheten,
krävs ett tydligare fokus på enbart frågor som rör äldreomsorgen.
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Alla har rätt till god och näringsrik mat. Att känna doften
av nystekta köttbullar och nykokt potatis istället för att
bara värma en matlåda är en viktig del av måltiden. Vi
vill öka valfriheten genom att införa matkort som berättigar middagsmål från kommunen eller från den lokala
lunchrestaurangen. Den mat som kommunen lagar ska i
så stor utsträckning som det är möjligt vara varm och som
ett alternativ ska även färsk kyld mat kunna erbjudas. På
så sätt kan de äldre själva bestämma vilken typ av mat som
levereras hem till dem. Inom hemtjänsten vill vi att man
börjar med så kallad inspirationsmatlagning för att öka
lusten att både laga och äta mat.
Om det så önskas ska alla äldre erbjudas kontinuerliga
hembesök för att få information om Borås Stads service
riktad till dem. Träffpunkter med aktiviteter för äldre är
viktiga. Den ideella sektorn, t ex pensionärsföreningarna,
gör stora insatser på detta område och ett strukturerat
samarbete för förebyggande friskvård bör utvecklas. Vi
ser det som angeläget att den gemensamma träffpunkt för
äldre och funktionshindrade snarast får tillgång till en
lokal.
Demografiska förändringar påverkar kostnaderna för
äldreomsorgen. Vi behöver därför kontinuerligt se över
kvalitet och resursanvändning. Det kommer att ställas
högre krav på en mer flexibel organisation som snabbt kan
anpassas till antal hemtjänsttimmar och omsorgsboenden
samt vilka val som görs inom kundvalet. I fortsättningen
kommer det även att ställas nya och ökade krav på demensvården. För att staden ska vara väl förberedd måste
man redan nu utreda vilka personalbehov och vilken
kompetens som kommer att krävas i framtiden.
Kommungemensam äldreomsorg i Stadsdelsnämnd Öster
ska som utvecklingsansvarig för äldrefrågor vara en resurs
som sprider forskning och metoder för att utveckla äldreomsorgen. Tydlig information ska finnas kring reglerna
för stöd och hjälp inom äldreomsorgen. Det gäller både för
individen och för dess anhöriga, samt för biståndshandläggarna för att konsekventa bedömningar ska kunna göras. I
Borås ska det vara självklart att ge stöd till dem som vårdar
sina anhöriga i hemmet samt ge volontärer bättre möjligheter att utföra sociala insatser. Funktionen kommunal
äldreombudsman har inrättats som tar emot klagomål och
anmälningar, samt granskar olika verksamheter för äldre i
staden. Vi moderater avsätter 5 mnkr till kommungemensam äldreomsorg.

Moderaternas prioriteringar 2014
• De äldre ska få bättre information om möjligheten att
kunna anlita RUT-tjänster.
• Lagen om valfrihet (LOV) ska gälla för personer även
under 65 år.
• Inför matkort för att öka valfriheten för de äldre.
• Äldre ska erbjudas kontinuerliga hembesök.

När den egna kraften
inte räcker till
Ungdomars situation
Verksamheter som syftar till att uppmärksamma och
hjälpa ungdomar med problem ska prioriteras högt inom
stadsdelarnas förebyggande arbete. Borås Stad har mycket
att vinna på att tidigt se och hjälpa de ungdomar som
på olika sätt är på väg in i riskbeteenden eller på väg att
hamna snett. Här fyller fritidsgårdar liksom föreningsliv
en viktig funktion. Dels när det gäller att uppmärksamma
de problem som finns, dels för att personalen ska kunna
vara en vuxen samtalspartner till de ungdomar som behöver det.
Efter initiativ från Alliansen och Moderaterna har Borås
påbörjat arbetet med sociala investeringar Dessa syftar
till att motverka långsiktiga ekonomiska och mänskliga
negativa händelseförlopp genom att tidigt identifiera
riskgrupper och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande
arbete i god tid. Projektförslagen kan komma från en eller
flera nämnder/förvaltningar. Utgångspunkten är att de
föreslagna åtgärderna visar på nya offensiva grepp. Insatser
som beviljas medel ur fonden ska vara tidsbegränsade och
inte ingå som en del av den ordinarie verksamheten. Ett
förslag från Moderaterna är att inom ramen för sociala
investeringar påbörja arbetet med att införa modellen
Skol-Fam i en eller flera av stadsdelarna.
På Moderaternas initiativ har Borås Stad tidigare etablerat
ett samarbete enligt modellen SSPF. Det innebär att en
gemensam plattform för lokal samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid bildas för att på lång sikt komma
tillrätta med brottslighetens orsaker och bryta destruktiva
mönster bland unga. För att ett bra samarbete ska komma
till stånd krävs det att Stadsdelsnämnd Väster arbetar fram
gemensamma riktlinjer för SSPF så att staden lever upp till
samverkansavtalet med polisen.
Det råder inga tvivel om att det i Borås finns barn som
lever i ekonomiskt utanförskap. Moderaterna anser att
ett tydligt förebyggande arbete måste påbörjas i nämnderna. Vi förespråkar att det i nämndernas budgetar anges
tydliga uppdrag och mål om hur ekonomisk utsatthet ska
motverkas.
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Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn,
visar SCB-rapporten ”Barns fritid” (2009). Regelbunden
fritidsaktivitet har visat sig vara en god skyddsfaktor
mot utanförskap och kan ge en känsla av delaktighet. Vi
välkomnar därför att alliansregeringen vill öka möjligheterna för barn i årskurs 4-9, som lever i ekonomiskt utsatta
familjer, att delta i organiserade och regelbundna fritidsaktiviteter. Ett stöd med högst 3 000 kronor per barn och år
föreslås.

Hemlöshet
Arbetslöshet, brist på utbildning, segregation, missbruk,
psykisk sjukdom och fattigdom är ofta bakomliggande
orsaker till hemlöshet. Vi moderater tror inte på någon
kollektiv lösning. Istället måste varje individ bemötas efter
sina förutsättningar.
I Borås har flera organisationer, bl a Frälsningsarmén,
LP-stiftelsen och våra kyrkor lång erfarenhet av arbete
med hemlöshet och stöd till människor i akuta situationer.
Vi anser att de med fördel kan knytas till kommunens
arbete. Exempelvis har Sociala omsorgsnämnden fått i
uppdrag att starta upp ett härbärge för hemlösa personer
som tillfälligt kan ge sängplats, mat och tvättmöjligheter.
Detta är ett viktigt politiskt mål och finns med i Borås
Stads program mot hemlöshet. För att det fortsatta arbetet
ska lyckas krävs god samverkan med frivilligorganisationer
och andra förvaltningar.
En prioriterad fråga för oss Moderater är att arbeta inriktat
mot unga. Hemlöshet i åldern 18-20 år kan innebära att
den unge blir tvingad att avsluta sina studier för att istället
söka ett arbete. Vi vill därför att socialtjänstens riktlinjer
ses över så att unga i åldern 18-20 utan bostad har rätt till
försörjningsstöd medan de fullföljer sina studier i fallen
där familjen ej kan bistå med försörjning.
Moderaterna vill att Borås Stad ska samarbeta med
föreningar och organisationer som arbetar med att stödja
hemlösa EU-medborgare. Vidare vill vi att staden utbildar berörda tjänstemän i EU-frågor som rör lagstiftning
och handläggning, för att underlätta den individuella
prövningen. För att få en gemensam bild av situationen
krävs att olika myndigheter, politiken och organisationer
samarbetar. Samverkan och tät dialog gör att man arbetar
mer effektivt med samma målsättning.

Ansvar för varandra
Alla måste ta ansvar för såväl hur man väljer att leva sitt
eget liv som för andra. Tillsammans har alla människor ett
grundläggande ansvar för att hjälpa och stödja dem vars
krafter inte räcker till.
Kraften i det civila samhället ska inte underskattas. Avgörande för människans känsla av mening och trygghet är
att det finns starka sociala band till människor i ens omgivning. Ett aktivt föreningsliv, forum för ideellt arbete,
gott om mötesplatser där människor kan samlas och föra
samtal, utöva sin tro, förkovra sig tillsammans med andra
eller utöva sina fritidsintressen spelar stor roll för värmen i
ett samhälle. Det skapar trygghet och ger möjligheter att
växa.
Ideella insatser inom det sociala området är en stor tillgång för samhället. Det är en kraft som inte kan eller ska
dirigeras uppifrån av politiker, men som måste stödjas och
uppmuntras. Det finns i Borås Stad gott om exempel på
positiva samarbetsformer mellan ideella aktörer som tar
stort socialt ansvar. För varje satsad krona får samhället
mångdubbelt tillbaka. Moderaterna är därför angelägna
om att staden snarast tar fram riktlinjer för hur samarbetet
med de idéburna organisationerna ska utformas.

Moderaternas prioriteringar 2014
• Att det i nämndernas budgetar anges tydliga mål för
hur ekonomisk utsatthet bland barn och unga ska motverkas.
• Arbetslivsnämnden får i uppdrag att i riktlinjer för
försörjningsstöd införa att unga i åldern 18-20 år, utan
bostad, har rätt till försörjningsstöd medan de fullföljer
sina studier i fall där familjen ej kan bistå med försörjning.

Trygghet
På många fronter arbetar Borås Stad med att förbättra
säkerheten, t ex inom stadsplanering, socialtjänst och samarbete med frivilligorganisationer. Detta är ett bra arbete
som bör fortsätta. Moderaterna stödjer även det fortsatta
arbetet med certifieringen ”Säker och trygg kommun”.
En genomtänkt stadsplanering kan förebygga brott, vilket
gång på gång har framkommit under trygghetsvandringar
i staden.
För att minska våld och mobbning i skolan är det viktigt
att identifiera så kallade ”hot spots”, det vill säga våldsutsatta platser såsom elevskåphallar och ytor utanför
klassrummen. Det hjälper inte att bara ha rastvakter på
skolgården; skolan bör kartlägga på vilka platser och tider
våld förekommer samt vilken typ av våld det är och däref151
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ter sätta in åtgärder när det krävs. Platsbaserat arbete är ett
viktigt förebyggande komplement som används i skolans
strävan att minska brott och problembeteenden. Moderaterna vill därför att trygghetsvandringar görs regelbundet i
stadens skolor.
Trafiksäkerhet är ytterligare en trygghetsfaktor för att
kunna röra sig tryggt och säkert till och från studier, arbete och fritidsaktiviteter. Trafiksäkerheten har särskilts lyfts
runt Myråsskolan och på stadsdelen Norrby i samband
med trygghetsundersökningar. Det krävs ett kontinuerligt
arbete med att trygga trafikmiljön i staden. Därför vill
Moderaterna att Tekniska nämnden regelbundet ska inventera och ta fram åtgärdsplaner för osäkra trafikmiljöer i
och utanför våra tätorter.
De vuxenvandringar som genomförs av såväl staden som
frivilligorganisationer med avsikt att öka tryggheten har
varit framgångsrika och bör fortsätta. I det förebyggande
arbete som bedrivs i våra stadsdelar ska föräldrar och föreningsaktiva uppmuntras att delta i vuxenvandringar.
Vi vill att alla boråsare ska känna sig trygga i sin stad, inget inskränker människors liv och frihet lika mycket som
våld och övriga brott. På kort sikt förespråkar vi att staden
tillsammans med polisen motverkar kriminalitet och våld
genom konkreta åtgärder såsom larm, mobila resursteam,
nattvandring, grannsamverkan samt i förekommande fall
trygghetskameror.
Staden ska även medverka till att brottsoffers ställning
stärks på olika sätt, exempelvis genom samarbete med
brottsofferjourer och kvinnojouren för att på så sätt skapa
ett heltäckande skyddsnät. Stöd till dem som utsätts för
våld i nära relationer är viktigt och vi vill inrätta ett s.k.
Barnhus där man skapar en trygg miljö för barnet och
samlar alla medverkande resurser.
Borås Stad måste ha ett gott samarbete med olika aktörer
för att kunna erbjuda den som söker undkomma våld i
nära relationer skyddat boende. Den kvinnojourer som
finns i Borås fyller en mycket viktig uppgift för de kvinnor som utsatts för brott och är i behov av akut hjälp för
att ordna upp sin livssituation. Deras uppdrag är viktigt
och handlar både om att sprida kunskap om relationsnära
våld samt erbjuda stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor och barn. En viktig fråga är var den, som flytt till ett
jourboende, ska ta vägen efter den första akuta perioden.
En översyn bör göras av bostadssituationen för personer
som drabbats av relationsvåld med målsättningen att finna
lösningar på hur man kan underlätta för dem att få en ny
bostad, även om de är skuldsatta och/eller har betalningsanmärkningar.
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Socialtjänsten spelar en väsentlig roll i många utsatta människors liv. För den enskilde innebär en utsatt livssituation
kontakter med många olika myndigheter och kommunala förvaltningar. Arbetet bör inriktas på att livet ska
underlättas för den enskilde genom att hon eller han får
en utsedd handläggare som på ett övergripande plan ska
ansvara för alla kontakter. Vi vill därför att socialtjänsten
arbetar enligt uppdraget att samordna relevanta aktörer
runt klienten.
Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg, har träffat två överenskommelser om att
samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet. Det gemensamma målet med överenskommelsen
är att öka tryggheten och minska brottsligheten.
När vi står inför att teckna en ny samverkansöverenskommelse föreslår Moderaterna att man från kommunens sida
lyfter de otrygga situationer som kan uppstå när krogarna
stänger. I andra kommuner har man lyckats minska antalet våldsbrott, i samband med krogarnas stängning, genom
att polisen funnits på plats. Stadens åtagande blir då att
utveckla samarbetet med de krogar som har utskänkningstillstånd samt att stärka utbildningsinsatserna för berörd
krogpersonal.
Det är viktigt att arbeta lokalt mot organiserad brottslighet
för att lindra dess skadeverkningar. När kommuner och
representanter för lokalsamhället samarbetar med polisen
och andra myndigheter skapas goda förutsättningar att förebygga och bekämpa sådan brottslighet. Med mer kunskap
kan de som arbetar mot organiserad brottslighet på lokal
nivå hitta effektiva metoder som passar för de egna lokala
förhållandena i den egna kommunen. Kommunen förfogar
till exempel över viktiga kontrollverktyg som bör användas
kraftfullt i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Ett
exempel är kontroll av utskänkningen av alkohol efter att
någon beviljats utskänkningstillstånd. Vidare bör kontroller
av anbudsgivare i samband med offentlig upphandling utesluta möjligheten för företag med kopplingar till kriminell
verksamhet att vinna upphandlingar.

Moderaternas prioriteringar 2014
• Att det regelbundet genomförs trygghetsvandringar på
stadens skolor.
• Tekniska nämnden får i uppdrag att regelbundet inventera och ta fram åtgärdsplaner för osäkra trafikmiljöer i
och utanför våra tätorter.
• Att det genomförs en översyn av bostadssituationen för
personer som drabbats av relationsvåld med målsättningen att finna lösningar på hur man kan underlätta
för dem att få en ny bostad, även om de är skuldsatta
och/eller har betalningsanmärkningar.
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Ansvar för miljö och klimat
Klimatförändringar och miljöproblem hör till vår tids
stora globala utmaningar och lösningarna är ofta gränsöverskridande, men det reella miljöarbetet börjar trots allt
i kommunerna. Ett ansvarsfullt miljöarbete bygger på
att miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i alla
stadens verksamheter. I Borås finns det förbättringsåtgärder inom alla delar både vad det gäller miljöförbättrande
åtgärder och klimatsmarta lösningar.
Borås Stad har, som stor arbetsgivare, ansvar för att ta
täten i miljöarbetet. Staden kan kraftigt reducera sin
miljö- och klimatpåverkan genom att exempelvis säkerställa energieffektivitet i de egna byggnaderna, arbeta aktivt
med belysning, i större utsträckning använda miljöbilar
– biogas eller motsvarande alternativ, samt ställa tydligare
krav vid upphandlingar. Ytterligare åtgärder är att nyttja
fossilbränslefria energislag så som solpaneler.
Borås Stad har möjlighet att stimulera och underlätta
miljö- och klimatsmarta insatser och beteende bland såväl
boråsarna som de lokala företagen. Staden har också ett
ansvar för att öka medvetenheten om hur individens egna
val påverkar miljö och klimat. Regler och ekonomiska
instrument bör vara så enkla som möjligt för att underlätta
för var och en att minska den egna miljöpåverkan - det
ska vara ”Lätt att göra rätt”. Skolan har exempelvis en
nyckelroll i att pedagogiskt förklara sambanden som leder
till en miljömässigt hållbar utveckling. Framgent vill vi se
utökad energirådgivning till privatpersoner, organisationer
och företag för att minska både energiförbrukningen och
kostnader. Denna verksamhet skulle kunna vara en del av
det planerade rådrummet i Stadsparken.
Borås Stad har ett miljöansvar avseende samhällsplanering. Vid nybyggnation måste hänsyn tas till hur kollektivtrafik kan förbättras och vilka förutsättningar cykeloch gångtrafik ges. Genom att tydligt inkludera ett tydligt
hållbarhetsperspektiv i kommunens övergripande planeringsarbete skapas en bra grund för miljö- och klimatsmarta avvägande och beslut när det gäller investeringar,
prospektering samt nybyggnation på lång sikt.
Borås Stads vindbruksplan är föråldrad. Därför behöver
Borås Stad ta fram en ny plan som är anpassad efter dagens förutsättningar. För att utbyggnaden av all förnybar
energi ska ske på ett hållbart sätt – där också social och
ekonomisk hållbarhet inkluderas – måste möjligheterna
till lokal förankring och samtycke vara omfattande. Vi
anser även att det kommunala vetot för vindkraftsetablering ska behållas.
Moderaterna anser att en minskning av matspill och
resursslöseri i kommunal verksamhet är eftersträvansvärt.
Matsvinn är ett stort och onödigt slöseri med våra gemen-

samma resurser. Moderaterna vill därför att det arbetas
fram en plan för minskning av matsvinnet i äldreomsorgen, skolan och förskolan. Tänkbara åtgärder är; mätning
av den mat som slängs, målsättningar för att minska den
mängd mat som hamnar i soporna samt utbildning i
råvaruhantering.
Om vi ska lyckas med att minska matsvinnet är det
centralt att man producerar maten på rätt sätt och att vi
serverar den i en miljö som genomsyras av matglädje. I
största möjliga mån är det viktigt att maten även produceras så nära som möjligt, helst ska det finnas tillagningskök
på varje enhet, inte via stora centralkök med långa transporter och redan färdigpackad mat. I Borås ska det vara
självklart att maten till förskolor, skolor och äldreboenden
lagas så nära konsumenterna som möjligt. Det minskar
miljöpåverkan i alla led.
Den moderatledda Tekniska nämnden har utrett hur de
ekologiska livsmedlen kan öka i stadens verksamheter.
Fortsättningsvis kommer nämnden att fortsätta arbeta
för att skapa incitament för en större andel ekologiska
livsmedlen.

Moderaternas prioriteringar 2014
• Stimulera och underlätta miljö- och klimatsmarta insatser och beteende bland såväl boråsarna som de lokala
företagen.
• Att det arbetas fram en ny vindbruksplan.
• Vid nybyggnation måste hänsyn tas till hur kollektivtrafik kan förbättras och vilka förutsättningar cykel- och
gångtrafik ges.
• Att det arbetas fram en plan för minskning av matsvinnet i äldreomsorgen, skolan och förskolan.

Fritid och folkhälsa
De ideella föreningarna, oavsett om de sysslar med idrott
eller något annat, erbjuder både gemenskap och delaktighet som bidrar till att människor mår bättre. Vi Moderater
vill skapa bättre förutsättningar för föreningslivet i Borås.
Vi vill se fler boråsare i rörelse!
I vår stad ska alla kunna utöva sin idrott. Idrotten ska vara
tillgänglig för alla – oavsett varje enskild persons förutsättningar och intresse. Den som utövar någon typ av idrott
får såväl bättre fysisk som psykisk hälsa och lever ett mer
hälsosamt liv. Idrotten stärker dessutom integrationsarbetet. Det förebygger både kriminalitet och skapar nätverk.
Tillgänglighetsperspektivet måste ständigt vara närvarande, både vad det gäller nybyggnation eller underhåll av
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gamla anläggningar och som ett led i detta vill Moderaterna att Sandaredsbadet och Boråshållen byggs om och
tillgänglighetsanpassas.
Moderaterna vill verka för större möjligheter till spontanidrott som kan ske utanför den organiserade idrotten. Exempelvis vill vi se fler utomhusgym, bättre motionsslingor
och fler tillgängliga planer och hallar. Det ska vara både
lätt och roligt att motionera. Som ett led i detta arbete vill
vi att det ska anläggas en park i Alelyckan med tillhörande
motorikplats med inriktning på balans tillsammans med
en boulebana. Den långsiktiga målsättningen bör vara att
det finns aktivitetsplatser för seniorer i samtliga stadsdelar
och tätorter.
Barn som rör på sig blir starkare och friskare. De presterar
bättre i skolan, självförtroendet ökar och så även kreativiteten. Dessvärre blir våra barn idag allt mer stillasittande
där aktiviteter så som läsning, TV, bio eller datorer lockar
mer. Vi moderater anser att förskola och skola spelar en
viktig roll då dessa verksamheter kan väcka rörelseglädje
redan i unga åldrar och på så sätt lägga grunden för ett
mer aktivt liv längre fram i livet. Vi vill att personal i
förskola, skola och på fritidshem får utbildningar i barns
rörelser och att det inrättas rörelseplaner i verksamheterna.
Målsättningen bör vara att det införs en timmes idrott
eller rörelse per dag.
Det är viktigt att idrottsföreningarna tar sig till skolorna
eftersom det finns många barn som av olika skäl saknar
kännedom om eller förmåga att ta sig till olika idrottsanläggningar för att prova på att delta i någon föreningsverksamhet. Ett utökat samarbete mellan skola och idrottsföreningar skulle sannolikt gynna båda parter då barnen
får kännedom om föreningslivet och idrottsföreningarna
kan bredda basen för att rekrytera fler barn och unga till
svensk idrott.
Idrottsskolan i Borås som vänder sig till barn i årskurs 1-3
är en verksamhet som bör utvecklas ytterligare eftersom
den lägger grunden för fortsatt idrottande. Vi vill att
insatserna ökar och att samarbetet mellan stadsdelarna,
föreningarna och de ideella ledarna stärks.
Ungdomsperspektivet ska tas tillvara genom att ge ungdomar inflytande och delaktighet i planeringen av den
kommunala fritidsverksamheten. Föreningar som verkar
i områden med socioekonomiska utmaningar ska få extra
medel för att t ex kunna köpa in utrustning för utlåning
vid behov.
Vi moderatare anser att det ska vara tillåtet att dela in
ungdomar i olika nivåer inom en förening. På så sätt kan
alla få ut så mycket som möjligt av sitt idrottande. Alla ska
känna sig välkomna, ingen får nekas att delta på grund av
idrottslig prestation eller kunskapsnivå.
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Moderaterna är stolta över Borås Stads breda föreningsliv
och långa tradition av ideellt engagemang. Det lägger
grunden för en mer sammanhållen stad. Att investera i nya
anläggningar och underhåll av gamla innebär satsningar
som kommer boråsarna och hela staden tillgodo under
många år framöver.
Såväl kommunen som föreningar och enskilda boråsare
kan svara för byggande, drift och verksamhet i anslutning
till olika idrottsanläggningar. Både Rångedala och Borgstena är goda exempel där föreningar har gjort omfattande,
ideella insatser. Liknande initiativ bör uppmuntras. Moderaterna vill att man ska lyssna till de boende i Sjömarken och bygga en ny idrottshall där och föreslår därför i
investeringsbudgeten en förstudie.
I Borås ska det råda en respekt för idrottsrörelsen och föreningslivet. Beslut ska inte ske över huvudet på föreningar.
Är det förändringar som rör idrottsrörelsen ska dessa
involveras i processen i form av olika samråd. Moderaterna
vill att man prövar på att införa brukarråd för de anläggningar som nyttjas av många föreningar.
Idag kan föreningar av olika slag söka medel från kommunen. Beroende på ändamål vänder man sig till olika
förvaltningar. Moderaterna förespråkar att Fritid- och
folkhälsonämnden istället ansvarar för samtliga föreningsbidrag. Vi anser även att det borde avsättas en summa
pengar som föreningar kan söka utan krånglig byråkrati.
Moderaterna vill därför ge i uppdrag att inrätta en hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 år som
önskar söka medel för t ex aktiviteter, materiel, föreläsare
eller studiebesök.
Vår ambition är att Borås ska bli en idrotts- och evenemangsstad att räkna med! De närmsta åren kommer man
att arrangera SM-veckan 2014 och O-ringen 2015 vilket är
glädjande då det kommer att stärka stadens varumärke och
ge positiva effekter för boråsarna. Det ställer dock krav på
moderna och anpassade anläggningar samt en god organisation i staden. Det är viktigt med bra samarbetsformer
mellan staden, näringslivet och föreningarna för att hitta
bra lösningar för arrangemangen. De som besöker Borås
för att exempelvis delta eller vara åskådare ska få en positiv
upplevelse av hela staden och inte bara arrangemanget. I
vår strävan att fortsätta vara en arrangörsstad är det viktigt
att Borås framöver erbjuder evenemang inom både breddoch elitidrott.
Genom att ha bra idrottsevenemang kan spetsen inom
idrotten uppmuntra till breddidrott. Ofta när svenska
idrottare når framgångar blir effekten att fler ungdomar
söker sig till denna idrottsgren.

Moderaternas budgetförslag 2014

Under många år har staden, tillsammans med Skyttealliansen arbetat för ett gemensamt skyttecenter och flera
tänkta lägen har diskuterats. Vi ser det som angeläget att i
tätt samarbete med skyttealliansen fortsätta arbetet.
Fritidsgårdsverksamheter spelar en viktig roll för våra
barn och unga. Vi vill att öppettiderna är generösa och vi
ser det som självklarhet att det civila samhället finns med
som samarbetspartner. Olika former av föreningar inom
exempelvis idrott och Svenska kyrkan bör uppmuntras att
erbjuda fritidsgårdsverksamhet.

Moderaternas prioriteringar 2014
• Att Sandaredsbadet och Boråshållen byggs om och
tillgänglighetsanpassas.
• Att det anläggs en park i Alelyckan med motorikplats
och boulebana.
• Att personal i förskola och skola utbildas i barns rörelser
och att det inrättas rörelseplaner i dessa verksamheter.
• Föreningar som verkar i områden med socioekonomiska
utmaningar ska få extra medel för att t ex kunna köpa
in utrustning för utlåning vid behov.
• Att man prövar på att införa brukarråd för de anläggningar som nyttjas av många föreningar.
• Att ge i uppdrag att inrätta en hälsofrämjande fond för
ungdomar mellan 13 och 25 år som önskar söka medel
för t ex aktiviteter, materiel, föreläsare eller studiebesök.

Kultur för framtiden
Borås Stad har under de senaste åren genom olika konstprojekt placerat sig på kartan som en kulturstad, med verk
och utställningar av kända skulptörer, målare, författare
och regissörer. Vi vill fortsätta arbetet med att öka den
konstnärliga bredden och mångfalden – ett väl utvecklat
kulturliv gör staden attraktiv för både nuvarande och
framtida invånare. Ett rikt kulturliv kan även bidra till nya
företagsetableringar, då det kan vara lättare att rekrytera
personal till städer som bjuder på ett stort utbud av kulturella aktiviteter.
Staden måste bredda sina satsningar på kultur för barn
och unga. Det är en viktig målgrupp som bör prioriteras
och minst 20% av utbudet ska riktas till dem. Ett kulturrum för barn har nu inrättats i Kulturhuset och Moderaterna anser att det är viktigt att den pedagogiska verksamheten håller hög kvalitet. Barnens kulturrum har en viktig
funktion att fylla för de yngre åldrarna och verksamheten
måste även framgent prioriteras.

Kulturskolans verksamheter i stadsdelarna är viktiga för
att ge fler barn och unga möjligheten att upptäcka kulturen och mötas på ett naturligt sätt. Vi vill ge Kulturnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna att utveckla
Kulturskolan genom att införa El Sistema-inspirerat
arbete. De lokaler som skolan inryms i är inte ändamålsenliga och vi vill därför utreda en ny lokalisering. Det
bör även ses över om samarbetet mellan Kulturskolan och
Musikskolan i Fristad kan utvecklas med syftet att erbjuda
eleverna ett bredare utbud.
Moderaterna vill arbeta för att tillgängliggöra kulturen för
alla. Därför vill vi inrätta en eftergymnasial utbildning
inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar. Moderaterna vill dessutom att fler ska kunna
besöka Stadsbiblioteket och vill därför se mer generösa
öppettider.
Finansieringen av kultur sker i huvudsak via skatten, men
Moderaterna anser att staden också ska kunna ta emot
gåvor från den som vill skänka pengar eller konstverk till
staden. För att underlätta för anonyma givare vill vi inrätta
en kulturfond till vilken man kan skänka pengar och
bidra till stadens kulturliv. Stadens kulturinstitutioner ska
inte konkurrera med kommersiell verksamhet, utan verka
på likvärdiga villkor.
Även möjligheten att kunna söka medel för olika kulturarrangemang ska ske på likvärdiga villkor. Därför föreslår
vi att Kulturnämnden får ansvar för samtliga bidrag för
kulturarrangemang i staden, och inte som idag där Stadsdelsnämnderna delar på ansvaret.
Vi moderater stödjer arrangerandet av en skulpturbiennal
vartannat år. Som skulpturstad måste vi bli bättre på att
uppmärksamma de skulpturer som finns även runt om i
Borås stadsdelar och tätorter. Därför är det viktigt att biennalen präglas av ett nytänk där olika geografiska platser
är fokus från år till år.
2014 kommer Textilmuseet i Simonsland att invigas. Museet ingår i det textila klustret, Textile and Fashion Center,
som kommer att skapas tillsammans med Högskolan i
Borås och näringslivet. Genom flytten kommer museet få
förbättrade möjligheter att samverka med högskolan och
andra aktörer inom textilbranschen. För ökade lokalkostnader, samt kvarstående hyra för tidigare lokaler, tillförs
Kulturnämnden och flytten av Textilmuseet 8,5 mnkr.
Moderaterna ger även nämnden och museets verksamhet i
uppdrag att verka för att få ett utökat statligt uppdrag för
sin verksamhet.
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Moderaternas prioriteringar 2014
• Utreda möjligheterna att utveckla Kulturskolan genom
att införa El Sistema-inspirerat arbete i stadsdelarna.
• Utreda möjligheterna för hur Kulturskolan och Musikskolan i Fristad kan samarbeta med syfte att erbjuda
eleverna ett bredare utbud.
• Inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande
kultur för personer med funktionsnedsättningar.
• Inrätta en Kulturfond till vilken privata aktörer kan
skänka pengar till och på så sätt bidra till stadens kulturliv.
• Ge Kulturnämnden ansvaret för samtliga bidrag för
kulturarrangemang.
• Ge Kulturnämnden i uppdrag att verka för att textilmuseet får ett utökat statligt uppdrag för sin verksamhet.

Attraktiv arbetsgivare
Moderaternas mål är att Borås Stad ska bli en mer attraktiv arbetsgivare med bra villkor och god arbetsmiljö för de
anställda. En allt äldre befolkning och pensionsavgångar
de närmsta åren innebär stora förändringar på den svenska
arbetsmarknaden. Det kommer att råda arbetskraftsbrist
inom vissa yrken och den yngre generationen kommer att
ställa krav på flexibilitet och i större utsträckning byta
arbete mer ofta. För Borås Stad innebär detta en utmaning
där man måste utveckla nya arbetsformer som attraherar
framtidens arbetskraft.
För att Borås Stad ska lyckas som arbetsgivare anser vi
moderater att chefer och ledare ska ha tydliga ansvarsmandat och att politiker inte ska detaljstyra. Beslutsvägarna
ska vara korta och ansvar ska delegeras, det är viktigt att
medarbetarna känner att deras idéer kan bli verklighet och
att man själv kan utforma sin arbetsdag.
Vi förespråkar att enskilda medarbetare fortsatt aktivt
uppmuntras och stöttas att starta egna företag inom välfärdssektorn. De nya välfärdsföretagen kommer att bidra
till ökad mångfald och kvalitet inom den kommunala
välfärdssektorn och ge goda effekter för lönenivåer samt
arbetsmiljöer för de som är anställda.
Borås Stad som arbetsgivare bör alltid eftersträva att skapa
en tolerant och välkomnande arbetsmiljö. Arbetet för
jämställdhet och mot diskriminering är viktiga resurser
för utveckling. Idag tillämpar Borås Stad lönekartläggning och kontinuerlig arbetsvärdering samt nolltolerans
beträffande diskriminering, vilket vi moderater stödjer.
Borås Stad bör alltid eftersträva att bli bättre på att värdera
kompetens och erfarenheter för att öka den etniska och
kulturella mångfalden bland medarbetarna.
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Samtidigt måste kompetensutveckling och vidareutbildning av personalen säkerställas. En långsiktig målsättning
bör vara att alla anställda har ett personligt kompetensutvecklingsprogram som innebär att man regelbundet ges
möjligheten att vidareutbilda sig.
Staden bör initiera en tydligare dialog med Högskolan i
Borås och övriga lärosäten i regionen för att säkerställa tillgången på framtida kompetenser i kommunal verksamhet.
Att begränsas till att enbart arbeta deltid innebär för
många ekonomiska svårigheter och negativa konsekvenser
när man gå i pension. Anställda som vill gå upp respektive ned i arbetstid ska ha goda möjligheter att göra så. Så
långt som det är möjligt ska staden erbjuda heltidsarbeten
och sträva efter sammanhängande arbetstid.

Moderaternas prioriteringar 2014
• Att staden initierar en tydligare dialog med Högskolan
i Borås och övriga lärosäten i regionen för att säkerställa
tillgången på framtida kompetenser i kommunal verksamhet.

Stärkt medborgarinflytande
Medborgarna i Borås Stad är politikernas uppdragsgivare.
Det är deras skattepengar som ska förvaltas på bästa sätt.
Därför är det för oss moderater viktigt med ett stärkt
medborgarinflytande och tillgängliga beslutsfattare. Det
ska finnas forum för dialog mellan politiker, tjänstemän
och boråsare. I och med den tekniska utveckling som skett
ser vi idag större möjligheter inom området.
Informerade medborgare är en förutsättning för rationella
val. Verksamheternas resultat ska redovisas så att exempelvis val av skola eller äldreboende kan baseras på fakta och
tydlig information. En översikt av vilka tjänster och vilken
service kommunen tillhandahåller, såväl i egen regi som i
verksamhet på entreprenad, är avgörande för om medborgarna ska kunna göra väl underbyggda val.
Det ska vara lätt att komma i kontakt med staden. Vare
sig man har frågor, funderingar eller vill komma med
synpunkter ska steget inte vara långt till den kontakten.
Vi moderater vill därför att det ska finnas möjlighet att få
kontakt med och information av kommunen på flera platser i kommunen. Dessa medborgarkontor kan med fördel
lokaliseras i anslutning till lokala bibliotek, bygdegårdar
eller andra mötesplatser.
Den nya tekniken innebär nya möjligheter. Borås Stad har
nyligen infört e-petitioner. Genom verktyget e-petition
kan medborgarna lämna egna förslag och idéer till kommunen som andra medborgare kan stödja genom att signera petitionen. Detta stöttar vi då vi anser att det kommer
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att förbättra dialogen mellan politiker och boråsare. Det
pågar dessutom ett bredare arbete kring medborgardialog,
vilket Moderaterna ser positivt på. Förtroendevalda och
tjänstemän måste vara öppna och lyhörda för boråsarnas
synpunkter. Samtidigt anser vi att det krävs en tydlighet
kring vilka frågor man har möjlighet att vara delaktig i,
hur synpunkterna följs upp och vad det ska resultera i.
På bl a moderat initiativ har idag Borås infört finskt förvaltningsområde. För oss är det viktigt att detta arbete inte
stagnerar. Samtliga verksamheter måste aktivt arbeta med
att förbättra och underhålla kommunala tjänster på finska.
Därför ser Moderaterna en nödvändighet i att inventera
behovet av stöd på finska språket inom t ex vård- och
omsorgsboende, LSS, barnomsorg och skola. Vår målsättning är att det i framtiden ska finnas avdelningar inom
olika kommunala verksamheter med enbart finsktalande
personal.

Moderaternas prioriteringar 2014
• Skapa fler mötesplatser för medborgarna i stadens
tätorter.
• Inventera behovet av, och erbjuda stöd på finska språket
inom vård- och omsorgsboende, LSS, barnomsorg och
skola

Ansvarstagande –
en förutsättning för välfärd
Utgångspunkten i Moderaternas alternativa budgetförslag
2014 är en långsiktig god ekonomi. I tider av ekonomiska
oroligheter måste det finnas ett tydligt ansvarstagande
även på lokal nivå. Borås har över tid haft en god ekonomi
med en stabil finansiell grund. Det är bara med en välskött ekonomi som vi kan säkerställa en god välfärd och
det är bara med en välskött ekonomi som vi kan säkerställa goda villkor för entreprenörskap, företagande, forskning
och därmed tillväxt av nya jobb.
För oss moderater är det centralt att visa respekt för skattemedlen. Varje boråsare ska få valuta för pengarna. Vi har
noggrant sett över alla poster och vägt dem mot varandra
för att säkerställa att skattemedlen används på ett så effektivt sätt som möjligt. Vårt budgetförslag säkerställer att det
finns en beredskap för svängningar i konjunkturen. God
ekonomisk hushållning idag lägger grunden för eventuella
skattesänkningar i framtiden.

Ekonomisk sammanfattning
• För 2014 föreslår vi ett ekonomiskt resultat om 92
mnkr och en investeringsvolym om 393 mnkr. Ur den
resultatutjämningsreserv, som kommer att skapas under
2013, används ca 30 mnkr för att stärka upp resultatet.
• Borås Stad förväntas få tillbaka ca 46 mnkr i form av
utbetalning från försäkringspremien AFA. Om så blir
fallet kommer dessa medel användas för att stärka upp
resultatet.
• Det ställs ett effektiviseringskrav om 1 % på samtliga
nämnder med undantag för Sociala omsorgsnämnden,
Utbildningsnämnden och Stadsdelsnämnderna. Servicenämndens effektiviseringskrav består i att uppvisa ett
resultat om 5 mnkr.
• Ett lägre resultat än de långsiktigt ekonomiska målen
motiveras med de behov som finns inom främst förskola, skola, fritidshem samt LSS-verksamhet.
• Stadsdelsnämnderna + 46 mnkr
-	Förskola och annan pedagogisk omsorg tillförs 20
mnkr. Tillskottet ska underlätta för att minska
antalet barn per vuxen, ge utrymme för planeringstid samt att säkra att barn i behov av särskilt stöd får
sina behov tillgodosedda.
-	Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem tillförs 15 mnkr. Medlen kan användas till att
öka personaltätheten inom fritidshemmen, att stärka
modersmålsstödet och hantera ökade skolskjutskostnader samt tidiga insatser och för att barn i behov av
särskilt stöd får sina behov tillgodosedda. Stadsdelsnämnderna fördelar medlen utifrån varje stadsdels
behov.
-	3 mnkr tillförs grundskolan för att öka likvärdigheten inom IKT-utrustning.
-	Till Kommunstyrelsens förfogande har vi även
avsatt 1 mnkr till integrationsåtgärder på Norrby.
Medel fördelas till Stadsdelsnämnden Väster efter
redovisning av planerade åtgärder.
-	Grundskolan tillförs 5 mnkr för finansiering av
nivåhöjning av lärarlönerna.
-	Stadsdelsnämnd Öster och kommungemensam
verksamhet tillförs ytterligare 2 mnkr för utvecklingsinsatser inom äldreomsorgen.
-	Av de tillförda medlen till Stadsdelsnämnderna är 5
mnkr överförda från IFO till barnomsorg. Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att det förebyggande
arbete som bedrivs idag kan bibehållas.
-	Moderaterna tillför totalt 17 mnkr mer till Stadsdelsnämnderna än de Rödgröna.
• Sociala Omsorgsnämnden + 14 mnkr
-	Nämnden tillförs 14 mnkr för volymökningar
inom LSS-området och drift av härbärge.
157

Moderaternas budgetförslag 2014

• Kulturnämnden + 8,5 mnkr
-	För etableringen av Textilmuseet på Simonsland
och Textile Fashion Center avsätts 8,5 mnkr.
• Utbildningsnämnden + 7 mnkr
-	Under 2014 ska Utbildningsnämnden arbeta
särskilt med integrering av elever som tidigare varit
inskrivna på gymnasiesärskolan. För detta ändamål
tillförs 2 mnkr. De senaste årens effektiviseringskrav har inneburit minskade intäkter och för att
återställa effekterna av detta avsätter Moderaterna 5
mnkr mer till nämnden jämfört med de Rödgröna.
• Arbetslivsnämnden + 3 mnkr
-	
Nämnden tillförs medel om 3 mnkr från centralt
avsatt buffert.
• Fritid- och folkhälsonämnden +1 mnkr
-	Medlen ska användas till att etablera ett nytt
”Gymnastikens Hus” i Sjuhäradshallen med tillhörande lokaler som är anpassade för personer med
funktionsnedsättning.

KOMMUNBIDRAG PER NÄMND
Nämnd
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen

tkr

Budget
2014
10 890
4 257

Kommunstyrelsen
- kommunledning Stadskansliet

60 242

- kommungemensam verksamhet

97 950

Valnämnden

4 752

Överförmyndarnämnden

5 445

Lokalförsörjningsnämnden
- lokalförvaltning
- övrigt

0
29 799

Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid- och folkhälsa

141 768

- föreningsbidrag

37 100

Servicenämnden

-5 000

Samhällsbyggnadsnämnden

33 066

Tekniska nämnden
- väghållning skog parker mm

141 323

- persontransporter

57 519

Miljö och konsumentnämnden

18 601

Kulturnämnden

146 124

Utbildningsnämnden

463 700

Arbetslivsnämnden

215 256

Sociala omsorgsnämnden

648 400

SDN Norr
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

57 150
897 100

SDN Väster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

25 250
1 106 050

SDN Öster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet
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41 600
976 500

SDN modellen

2 979 650

Summa

5 214 841
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RESULTATRÄKNING BUDGET 2014

mnkr

Budget
2014
Verksamhetens intäkter

1 158,5

Verksamhetens kostnader

-6 150,7

Nettokostnader

-4 992,2

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-193,0
-5 185,2

Skatteintäkter

4 109,6

Generella statsbidrag och utjämning

1 104,6

Finansnetto

33,0

Resultat före extraordinära poster

62,0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

62,0

Balanskravsresultat med RUR ca +30 mnkr

92,0

Nyckeltal
Skatte- och bidragsintäkter
Ökning skatte- och bidragsintäkter, %
Verksamhetens nettokostnader

5 214,1
2,6
5 185,2

Ökning verksamhetens nettokostnader, %

3,3

- därav nämnderna, %

3,8

Hela kommunsektorn, %

3,1

Nettoinvesteringar

393

INVESTERINGSBUDGET 2014
Verksamhet

tkr

Budget
2014

GEMENSAMMA FUNKTIONER
Särskilda servicefunktioner
Ventilation och energiåtgärder

5 000

Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler

1 000

Hyresgästanpassningar

4 000

Restaurering av Vattentornet
(förstudie påbörjad byggnation)

1 500

Belysning

1 000

Hässle Torg förstudie
Orangeriet i Stadsparken

500
10 000

Orangeriet (inventarier)

1 800

Kopiatorer/utskriftsenheter

3 000

Fordon och maskiner
Kommunikationsutrustning IT
Summa Gemensamma funktioner

15 000
3 000
45 800

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD
Markförsörjning
Inköp av fastigheter

40 000

Summa Infrastruktur och skydd

40 000

GATOR, VÄGAR OCH PARKER
Kommunikationer
Attraktiv stad

3 000

Div mindre gatu- och broarbeten

6 500

Program för tillgänglighet

1 000

Gång- och cykelvägar

5 000

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort

1 000

Upprustning centrummiljöer

1 000

Viared (gång- och cykelvägar)

6 000

Borås flygplats

500

Saltemadsbron

3 500

Förbifart Sjöbo - Fristadvägen genom Sjöbo

7 730

Promenadstråk längs Viskan

1 000

PA Halls terrass - scentak

500

Parkverksamhet
Grönområdesplanen

500

Lekplatser

5 000

Alelyckan

1 000

Stadsparken (ytor runt orangeriet)

5 000

Upprustning trappor

1 000

Sjömarkensbadet upprustning

2 000

Papperskorgar

1 000

Summa Gator, vägar, parker

52 230
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INVESTERINGSBUDGET 2014
Verksamhet

tkr

Budget
2014

Förskola Ramnås, 6 avd

Idrotts- och fritidsanläggningar
Diverse mindre inventarier på
idrottsanläggningar
Badplatser, spår och leder

Verksamhet
Förskola Milstensgården, 7 avd

FRITID OCH KULTUR
Konstgräsutveckling

INVESTERINGSBUDGET 2014

7 000
1 500
750

Förskola Bergsäter, 6 avd (förstudie)
Förskolor inventarier samtliga SDN
Förskola Viared (förstudie)
Summa Förskola

tkr

Budget
2014
27 393
6 500
500
3 000
500
83 222

Evenemangsstaden Borås, SM-veckan 2014

2 000

Stadsparksbadet (förbättringar
i enligt med förstudien)

2 000

Bodaskolan etapp 2 inkl stadsdelskontor

Näridrottsplatser

1 000

Särlaskolan (byggnadens yttre delar)

1 000

Boråshallen

3 000

Bergdalsskolan (ombyggnad)

2 009

Sandaredsbadet

30 000

Stadsparksbadet (förstudie)

500

Idrottshall Sjömarken (förstudie)

500

Konstnärlig utsmyckning samt inköp av konst

800

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst

100

Nytt scengolv och fallridå

990

Inventarier och diverse mindre investeringar
Summa Fritid och kultur

Ombyggnad Kristinebergskolan
inkl ny gymnastikbyggnad

9 450
500
60 090

Näringsliv

58 034
500

Engelbrektskolan (förstudie matsal)

500

Summa Grundskola

500
92 543

Gymnasieskola
Bäckängsgymnasiet (matsal, bibliotek)

500

Almåsgymnasiet (tillbyggnad metodoch tillagningskök)

500

Summa Gymnasieskola
Summa Pedagogisk verksamhet

AFFÄRSVERKSAMHET

30 000

Gånghesterskolan (förstudie)
Svedjeskolan (förstudie)

Kulturverksamhet

Textile and Fashion Center (Simonsland)

Grundskola

1 000
176 765

VÅRD OCH OMSORG

Utbyggnad av övriga industriområden

25 000

Utbyggnad av Västra Viared

27 600

Utbyggnad av Nordskogen

20 000

Omsorg om äldre- och funktionshindrade
12 lgh (soc psyk ej lägesbestämda)

1 213

Teknikgatan 6 lgh soc psyk

4 102

Kadriljgatan 6 lgh LSS

3 700

Utbyggnad av bostadsområden

15 000

Norra Sjöbogatan (fd Älggatan) LSS

6 355

Summa Affärsverksamhet

87 600

Logatan 5 lgh (f d Älggatan) LSS

2 092

Bostäder

Inventarier boenden
Summa Vård och omsorg

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Förskola
Trandaredsgården tillbyggn 2 avd

12 500

SUMMA NETTOINVESTERINGAR

Förskola Johanneslundsgatan, 7 avd

27 500

Därav utbyggnad av nya industrioch bostadsområden

Förskola Dammsvedjan, 6 avd

1 000

Frufällegården, ombyggnad kök

2 340

Förskola, Hestra 7 avd
Förskola Trandared, 6 avd
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989
1 000

Nettoinvesteringar exkl nya industrioch bostadsområden

800
18 262
480 747
87 600
393 147
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Vi yrkar
Bifall till Moderaternas budget 2014 i sin helhet.
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Folkpartiet liberalernas budgetförslag 2014
Borås – där alla kan växa
Vi liberaler anser att alla människor är lika mycket värda,
men inte likadana. Därför är det viktigt att Borås Stad
kan erbjuda olika alternativ inom förskola, skola och
äldreomsorg. Folkpartiet liberalerna välkomnar skolor och
äldreboenden med olika inriktningar och driftsformer.
Vi tror på en skola som förmedlar kunskap och en äldreomsorg som ger en värdig ålderdom.
Kommunen ska sluta konkurrera med näringslivet.
Vi tillhör Alliansen, men sätter vår egen politik främst.
Vårt budgetförslag för 2014 har ett resultat på 125 mnkr
i driftbudgeten och en investeringsnivå på 358 mnkr.
De investeringar som Folkpartiet gör, finansiering och
uppräkning per nämnd, redovisas i slutet av detta budgetdokument.

Klassresan börjar i klassrummet
• Karriärstjänster för lärare på alla stadier
• En central skolnämnd
• Spetsutbildning i grundskolan och gymnasiet
Folkpartiet liberalernas ambition är att Borås ska vara en
av landets främsta skolkommuner. Vi är övertygade om
att alla elever vill och kan lära. Därför är vårt mål att göra
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en bra skola bättre och Borås till en bildningsstad. Höga
förväntningar på elever och medarbetare, kontinuerliga
resultatavstämningar, kompetenta lärare och goda pedagogiska ledare är faktorer som har avgörande betydelse
för elevernas bildningsresa. Bildning är bryggan till en
kulturöverskridande förståelse och det bästa skyddet mot
främlingsfientlighet och intolerans. Flickor och pojkar
ska ges lika stort utrymme i förskolan och skolan. I Borås
skolor är lärarna den största resursen. Lärare måste ges
möjlighet till karriärs- och kompetensutveckling. Folkpartiet står bakom den satsning på karriärstjänster för
lärare som kommunen ansökt om statsbidrag för, och som
innebär att Borås under 2013 och 2014 får totalt 140 nya
karriärstjänster. Det är viktigt att de lärare som blir förstelärare fortsätter finnas kvar i klassrummen och kan ägna
större delen av sin arbetstid till undervisning. Vi anser att
en rimlig uppdelning är att 80% av tiden går till undervisning och 20% till att coacha och hjälpa andra lärare. En
ambition är att kommunen ska skjuta till medel för att
ytterligare utveckla karriärsmöjligheterna inom läraryrket.
Fokpartiet vill se fler spetsutbildningar i Borås Stads
grundskolor och gymnasium. Syftet med en spetsutbildning är att, utöver vad som anges i skollagen, ge
eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling. Alliansen anser att det är positivt att
införa större valfrihet för elever med specialintressen. Att
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ge elever chansen att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling ligger helt i linje med den plan för bättre
resultat i skolan som Borås Stad nyligen presenterat.
Idag har grund- och förskolan i Borås Stad skiftande
förutsättningar och våra elever garanteras inte likvärdig
undervisning. Forskning om framgångsrika skolor och
framgångsrika skolkommuner visar att tydligt pedagogiskt
ledarskap är viktigt för elevernas kunskapsutveckling. Ett
framgångsrikt utvecklingsarbete behöver inte nödvändigtvis innebära ökade kostnader eller mer resurser. Det
centrala är istället hur resurserna används. För att få ett
tydligt ledarskap i grundskolan vill Folkpartiet liberalerna
att Borås Stad inför en central förskole- och grundskolenämnd, istället för att som idag fördela ansvaret för skolan
på tre stadsdelar.

Förskola
Förskolan lägger grunden för barns kunskapsutveckling.
Förskolan är inte barnpassning medan föräldrarna jobbar,
utan en skolform där barn utvecklas. Förskolan ska ta
tillvara barns naturliga lust att lära. I förskolan får alla
möjlighet till social träning, lek, gemenskap och lärande.
För dem som växer upp i utanförskap är förskolan särskilt
viktig. Barn som har gått i förskola klarar skolan bättre,
och barn till utrikes födda stimuleras i sin språkutveckling.
Folkpartiet liberalerna slår vakt om en väl utbyggd och
flexibel förskola, där det enskilda barnets behov och föräldrarnas önskemål är ledstjärnorna. Förskolan ska präglas
av hög kvalitet, låga avgifter och god tillgänglighet för
alla. Idag har barn i Borås som har en förälder hemma rätt
till förskola 15 timmar i veckan. Det betyder att barn vars
föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett syskon
fråntas möjligheten att delta i förskolans heldagsverksamhet. Vi vill att alla barn från ett års ålder ska ha rätt till 30
timmars förskola i veckan.
Förskolan ska vara en trygg och lustfylld plats för varje
barn, samtidigt som den pedagogiska kvalitén ska vara
garanterad genom en välutbildad och kompetent personal.
Det är viktigt att redan i förskolan synliggöra för flickor
och pojkar att kön inte ska vara avgörande i val av yrke.
Barn i förskolan bör få möta kompetent personal och ha
vuxna förebilder som är både kvinnor och män. Barn som
i sitt vardagliga liv möter få män har dessutom extra behov
av att möta män i förskolan. Vidare ger en blandad personalgrupp präglad av mångfald en mer dynamisk verksamhet. Vi vill att Borås Stad tar fram en strategi för hur Borås
Stads förskolor kan bli en attraktivare arbetsplats för män.

Våra barn behandlas idag olika beroende på vilket kön de
har. Flickor och pojkar skolas redan i unga år in i traditionella roller. Tyvärr sätts könsrollerna redan när våra yngsta
leker. De lär sig att flickor och pojkar ska leka på olika
sätt. Detta präglar dem i resten av deras liv, och gör att de
kommer att falla in i traditionella mönster. Så borde det
inte vara. Vi vill att varje förskola ska ha en genusansvarig
pedagog som stödjer arbetet med jämställdhet. Barn ska
kunna utvecklas efter sina förmågor och intressen, utan att
begränsas av traditionella förväntningar och roller.
Vi vill utöka antalet förskolor med olika pedagogisk
inriktning och med olika driftsformer. Välplanerade
förskolelokaler ska tillhandahållas som även ger möjlighet
till meningsfull utevistelse. Barngruppernas storlek ska
anpassas till behoven i olika förskolor, så att omsorgen och
det pedagogiska uppdraget kan tillgodoses på bästa sätt.
Vi vill att sex avdelningar ska vara max vid nybyggnation
av förskolor. För att ge barnen bästa möjliga förutsättning
inför den kommande skolgången ska barnens språkutveckling dokumenteras och följas upp.
Borås har ett stort behov av nya förskoleplatser. Vi anser
att det är viktigt att redan 2014 starta förstudier för nya
förskolor och avsätter pengar för detta ändamål i Brämhult, Sparsör, Fristad, Sagavallen och Sandared.

Fritidshem
Fritidshemmen i Borås Stad ska vara likvärdiga. Rektorer
med ansvar för fritidshem ska bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete. Fasta rutiner ska finnas i händelse av
kränkande behandling. Föräldrar ska känna till fritidshemmens uppdrag enligt läroplanen, och därmed kunna
medverka med personalen kring den enskilde elevens sociala utveckling och lärande. Fritidshemmens verksamheter ska planeras utifrån de nationella målen, och eleverna
ska delta i den planeringen. Borås Stad ska sträva efter att
minska personalomsättningen, och fritidspersonal ska inte
användas inom skoltiden så att fritidsverksamhetens planering och verksamhet blir lidande. Fritids är inte tillsyn tills
föräldrarna slutat sitt arbete!
Elever som har behov av särskilt stöd ska ha samma självklara rätt till detta på fritidshemmet som i skolan. Fritidshemmen ska ha egna planer mot kränkande behandling,
och inte buntas ihop med skolan.
Elevgrupperna ska anpassas till behoven i olika fritidshem
så att omsorgen och det pedagogiska uppdraget i övrigt,
enligt de nationella målen, kan tillgodoses.
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Grundskola
Kunskap, ordning och valfrihet ska prägla skolan, där
individen står i centrum. En god struktur på lektioner och
raster skapar nödvändiga förutsättningar för både lärande
och trygghet.
Borås Stad ska erbjuda både kommunala och fristående
grundskolor med en mångfald av pedagogiska inriktningar.
Elevhälsan bör stärkas, bl.a. genom att antalet kuratorer
utökas. Nolltolerans mot mobbning och kränkningar i
skolan är en självklarhet. Nyanlända elever ska erbjudas
intensivkurser i svenska. Det är en viktig del i att ge alla
samma förutsättningar till lärande.
Folkpartiet liberalerna vill renovera Svedjeskolan och
bygga en ny modern Kristinebergskola anpassad för ca 280
elever.
Elever med särskilda behov ska få den hjälp och det stöd
de har rätt till. Det är en av de viktigaste åtgärderna för att
undvika att problem blir allvarligare längre fram.
Forskning visar att familjehemsplacerade barn i större
utsträckning har låga eller ofullständiga betyg från årskurs
nio. Samtidigt vet vi att utbildning är en viktig komponent för att bryta utanförskap. För att familjehemsplacerade barn ska få bästa möjliga hjälp och utvecklas efter
sin egen förmåga vill vi att Borås Stad börjar tillämpa
SkolFam modellen

Gymnasium
Gymnasieskolan i Borås når trots knappa resurser goda
resultat i nationella mätningar. Det är viktigt att vi fortsätter satsa på gymnasieskolan. Borås gymnasieskola ska ta
hänsyn till att ungdomar har olika behov och vara anpassad efter det. Tydliga program och inriktningar ska finnas
oavsett om eleven vill läsa vidare på högskolan eller gå
direkt ut i arbetslivet. Yrkesprogrammen ska kunna läsas
i skolan eller som lärlingsutbildning på en arbetsplats. Yrkeseleverna ska kunna läsa in högskolebehörighet antingen
inom yrkesprogrammet eller senare inom vuxenutbildningen. Ett utökat samarbete mellan gymnasieskolan och
högskolan är önskvärt.
I Borås Stad bedrivs ett Bra Kompis-arbete. Tidigare innehöll värdegrundsarbetet även en del som riktade sig till
äldre elever med utgångspunkt i förintelsen och nazistisk
ideologi. Vi anser att detta arbete är av stor vikt och vill se
att Bra Kompis-arbetet riktat till äldre elever återupptas.
Uppföljning och bearbetning ska ingå i Bra Kompis-arbetet så att det kommer alla elever till del.
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Almåsgymnasiet är en av Borås populäraste gymnasieksolor. På Almåsgymnsiet finns restaurangskola och livsmedelsprogram, men det finns inget tillagningskök. Här finns
restaurangelever som behöver ett kök i sin utbildning,
och elever som behöver lunch varje dag. Folkpartiet vill
att skolmaten lagas på Almåsgymnasiet istället för att
transporteras till skolan. Med ett tillagningskök kommer Almåsgymnasiet att avsevärt kunna höja kvalitén
på undervisningen. I budget 2014 avsätter Folkpartiet
liberalerna 10 mnkr för att komma igång med bygget av
ett tillagningskök under 2014. Ytterligare 14 mnkr läggs
till 2015.
För att ytterligare stärka Borås Stads profil som bildningsstad avsätter Folkpartiet liberalerna 16 mnkr extra till
gymnasieskolan.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen ger möjlighet till en andra chans, till
vidareutbildning och till att byta yrke under livets gång.
Människor med en annan språkbakgrund än den svenska
får möjlighet att lära sig svenska inom Svenska för Invandrare.
För att öka tillgängligheten bör den kommunala vuxenutbildningen placeras i centrum.
Svenska för Invandrare, Sfi-undervisningen, är en viktig
del i integrationsarbetet. Därför måste ett varierat utbud
tillhandahållas som är anpassat för var och ens behov.
Detta ger bäst effekt genom samarbete med högskolan,
näringslivet och organisationer. Sfi-undervisningen bör
erbjudas både genom kommunala och fristående alternativ.
En väntetid på Sfi-undervisning i mer än 60 dagar är oacceptabelt. Språkstödet bör dessutom utvecklas i förskolan
och skolan.

Fler jobb och företagare
• Företagslots för företag för alla typer av frågor
• Borås Stad ska inte konkurrera med näringslivet
• Lägg ut fler kommunala verksamheter på entreprenad

Lokalt företagsklimat
Ett välorganiserat, aktivt och mångskiftande näringsliv är
en av grundpelarna för en framgångsrik kommun. Därför
är det viktigt att Borås agerar som en företagsvänlig och
attraktiv stad när det gäller att etablera, driva och utveckla
företag. Bra villkor för nya och växande företag är en
förutsättning för fler jobb.
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Företagslots

Traineeplatser i Borås Stad

Företag som vill etablera sig i Borås ska bara ha en kontaktyta som hjälper till genom hela processen. För att öka
företagsetableringen i Borås vill vi införa en företagslots/
en väg in. En företagslots ska underlätta kommunikationen
mellan företagen och kommunen genom att sammanföra de
olika förvaltningarna. Lotsen ska även driva på ärenden och
ha företagarens behov i fokus. I företagslotsens uppdrag ska
också ingå att arbeta proaktivt med företagsetableringar. I
budget för 2014 avsätter vi 1 mnkr som ska gå till Näringslivskontoret för att initiera arbetet med företagslots.

För att underlätta för unga akademiker att komma in på
arbetsmarknaden, och samtidigt se till att Borås Stad inte
går miste om viktig kompetens, vill Folkpartiet liberalerna
inrätta traineeplatser i Borås Stad. Traineeprogram kan se
väldigt olika ut, men oftast kretsar det kring att traineerna
får en tidsbegränsad anställning i kommunen där de får
prova på en kvalificerad tjänst samtidigt som de får tid avsatt för utbildningsdagar och mentorsprogram. Vi avsätter
2,5 mnkr i vår budget för 2014 som ska gå till att inrätta
kommunala traineetjänster. Särskilt vid högre befattningar
är det viktigt att jämställdhetsaspekten beaktas, liksom
kulturell och etnisk mångfald.

Sociala företag
I Borås ska alla känna sig behövda. Att ha ett arbete att gå
till ger människor möjlighet till egen försörjning samtidigt
som det stärker självkänslan. Ett alternativ för långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta är arbetsintegrerade sociala
företag. Vi vill underlätta för dessa företag att konkurrera
med andra större företag vid t.ex. upphandlingar. Borås
Stad ska vara generös med praktikplatser och instegsjobb.

Borås Stad ska inte konkurrera
med näringslivet
Verksamheter inom Borås Stad ska inte konkurrera med
det privata näringslivet.
Utmaningsrätt är något som många svenska kommuner
infört och som konkret innebär att anställda och entreprenörer har rätt att utmana kommunala verksamheter
genom att inkomma med anbud vid upphandling. Vi ser
positivt på de möjligheter utmaningsrätten skulle kunna
föra med sig och vill därför införa detta även i Borås Stad.
Servicekontoret har fått en för dominerande ställning
inom entreprenörverksamheten i Borås. Folkpartiet liberalerna vill därför starta en utredning om Servicekontorets
omfattning.
Folkpartiet liberalerna är för alternativa driftsformer och
ser gärna att en större del av kommunens egna verksamheter läggs ut på entreprenad. Inom LSS-verksamheten
t ex har en rapport påvisat att kvalitén är jämförbar men
kostnaden betydligt lägre för entreprenaderna.
Vi vill pröva andra driftsformer för Saltemads Camping
och Stadsparksbadet som idag drivs i kommunal regi.
Kommunen bör inte äga lokaler och byggnader som inte
fullt ut används till kommunal kärnverksamhet. Vi vill
se en inventering av de kommunalt ägda fastigheterna för
att kunna sälja eller hyra ut de fastigheter som innebär en
onödig kostnad för kommunen.

Borås Stad som arbetsgivare
Borås Stad är med sina 10 000 anställda en av kommunens största arbetsgivare. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, och ligga i framkant inom personalutveckling och
hälsotal i personalgrupperna. Anställda ska ha erforderlig
utrustning för att kunna genomföra sitt arbete. Alla anställda ska ha personliga målsättningar som sätts tillsammans med arbetsgivaren. Alla ska kunna känna glädje och
stolthet över sitt arbete i Borås Stad, och i den målsättningen ingår ett kraftfullt arbete mot psykisk ohälsa och
sjukskrivningar från stadens sida.
Borås Stad ska vara ett föredöme när det gäller att anställda ska spegla befolkningen i Borås.

En stad för alla
• En central äldreomsorgsnämnd
• Tillsätt en oberoende äldreombudsman
• Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att delta i samhällslivet som andra

En stad att åldras i
I Borås ska alla äldre kunna leva i trygghet och erbjudas
ett aktivt liv. Det är viktigt att erbjuda valfrihet både när
det gäller hemtjänst och särskilt boende. Vård och omsorg
ska ta sikte på individens behov.
Att åldras och behöva mycket hjälp ska inte innebära en
förlust av värdighet, välbefinnande och självbestämmande.
Vården och omsorgen av äldre måste alltid fungera. Om
den inte gör det, ska det finnas välutvecklade rutiner
och instanser som fångar upp och säkerställer kvaliteten.
Folkpartiet vill inrätta en fristående äldreombudsman som
kan ta emot och följa upp anmälningar och klagomål och
förmedla dessa till dem det berör, samt föreslå förbättring-
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ar och uppmärksamma brister. Äldreombudsmannen ska
vara en opartisk instans på de äldres sida!
Det är viktigt att äldre känner sig trygga i den miljö de
befinner sig i. Borås ingår i det finska förvaltningsområdet och har redan flera äldreboenden där personalen talar
finska. Folkpartiet liberalerna vill vid behov öppna för att
inrätta äldreboenden eller avdelningar för fler språkgrupper och kulturer. Vård och omsorgsboenden ska finnas
över hela kommunen.
De äldre ska ges möjlighet att välja vem som utför vårdoch serviceinsatser i hemmet och vilket boende man vill
komma till. Det ska vara enkelt att byta utförare om man
inte är nöjd, och kommunen ska vara behjälplig i den processen. Lagen om valfrihet ska omfatta all äldreomsorg,
även särskilda boenden. Folkpartiet liberalerna vill samla
all äldreomsorg under en äldreomsorgsnämnd, istället för
att som idag varje stadsdel har ansvaret för sin egen del.
Det gör att vi både kan erbjuda en mer likvärdig äldreomsorg inom kommunen, det blir lättare för brukaren som
bara behöver vända sig till en huvudman och administrationen blir effektivare.
Stadsdel Öster har det kommungemensamma ansvaret för
äldreomsorgen. Dock finns det inte i den nya organisationen några budgetmedel avsatta för kommungemensamma
utbildningar och andra satsningar på det sätt som t ex
Skolutvecklingsenheten har. Vi föreslår att även Kommungemensam äldreomsorg får en pott till utvecklingsinsatser,
och avsätter därför 1 mnkr i budget 2014.
Den mat som serveras på boenden och inom hemtjänsten
är viktig för att skapa en trygg och värdig ålderdom. Maten ska tillagas så nära den som ska äta den som möjligt.
Att få känna doften av mat som tillreds är inte bara bra för
aptiten, det skapar även en hemtrevlig känsla. Folkpartiet
vill att det ska finnas flera valmöjligheter för den som
får maten serverad i hemmet. Vi vill att man med hjälp
av matcheckar ska kunna välja mellan t ex kommunens
tillagade middagsmål eller en middag från en restaurang
i närheten. Den mat som kommunen lagar ska i så stor
utsträckning som det är möjligt vara varm, i annat fall ska
det erbjudas färsk kyld mat.

Funktionsnedsättning
Borås ska vara tillgängligt för alla medborgare. Målsättningen i kommunens arbete ska vara att personer med en
funktionsnedsättning kan delta i samhällslivet på samma
villkor som andra. Personer med funktionsnedsättning
ska ha rätt till rekreation och idrott. Fritids- och idrottsanläggningar ska vara fullt tillgängliga. Borås Stad ska
ta ansvar för att personer med funktionsnedsättning får
samma möjligheter att delta i kulturlivet som andra. Varje
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person med funktionsnedsättning ska själv få vara delaktig
i beslut som berör henne eller honom. I det ingår att själv
få välja vem som utför vård och omsorgsinsatser. Lagen
om valfrihet ska även gälla stöd och service till funktionshindrade.
Folkpartiet liberalerna vill att egna erfarenheter av funktionsnedsättning ska ses som en merit vid kommunala
anställningar som har anknytning till funktionshinder.

Ungdom
Folkpartiet liberalerna vill att ungdomar i Borås ska få ett
självständigt liv med ansvar, delaktighet, engagemang och
skapande. Ungdomarna ska ges förtroende och möjligheter
till inflytande i den kommunala verksamheten. Dagens
Ungdomsråd ska utvecklas och bli ett Ungdomsfullmäktige som arbetar på ett liknande sätt som Kommunfullmäktige med stormöten och utskott. Ungdomsfullmäktige
bestämmer själva vilka frågor de ska driva, och hur. Genom Ungdomsfullmäktige ska alla ungdomar ha möjlighet
att påverka kommunens nämnder, bolag, styrelser och
förvaltningar.
Utsatta ungdomars situation behöver särskilt uppmärksammas, hjälp och stöd ska snabbt sättas in vid behov.
Folkpartiet liberalerna vill se att ett Barnhus inrättas
snarast möjligt.
Som ett led i att motverka ungdomsarbetslösheten i Borås
är det viktigt att fler praktikplatser skapas, och att alla
gymnasieelever erbjuds feriearbete. Dessutom bör Borås
Stads hemsida utökas med en samlande ungdomslänk.

Bostadslöshet
Folkpartiet liberalerna vill se en nolltolerans mot bostadslöshet. Vi kan aldrig acceptera att det finns människor
som saknar tak över huvudet. Borås Stad ska arbeta
förebyggande för att undvika vräkning. Genom stöttning
och samordnade insatser ska människor i riskzonen kunna
behålla sina bostäder. Vräkning där barnfamiljer drabbas
ska inte få förekomma.
Ingen ska behöva tillbringa natten utomhus. Härbärge
med tillräckligt många platser ska finnas för hemlösa som
befinner sig i en akut situation. Där ska erbjudas sängplats, mat och tvättmöjligheter. På sikt tror vi att insatser
för hemlösa med fördel kan bedrivas av frivilligorganisationerna.
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Folkbildning
Studiecirklarna har länge varit ett bra redskap i sökandet
efter bildning. De allra flesta samhällsmedborgare har
någon gång varit i kontakt med ett studieförbund för att
tillsammans med andra bredda sina kunskaper inom något
ämnesområde.
Under senare tid har studieförbunden varit ett stort stöd
för många nysvenskar, inte bara genom att utbilda i
svenska språket utan även genom att höja kunskaperna om
vårt samhälle och hjälpa till med nätverksbyggande.
För att människor ska kunna fortsätta söka bildning och
öka sina kunskaper är det viktigt att vi inte bara bibehåller, utan även höjer kommunanslaget till studieförbunden.
Vi tilldelar därför Kulturnämnden 1 mnkr för ändamålet.

Under 2014 har vi allmänna val till kommun, landsting
och riksdag. För att valresultatet ska vara representativt för
Borås befolkning krävs att så många som möjligt går och
röstar. Ett val är dessutom ett utmärkt tillfälle att skapa
intresse för utvecklad deltagardemokrati och för att öka
kunskaperna om samhället. Folkpartiet liberalerna vill att
Borås Stad inför valet 2014 ska bedriva ett arbete för att
alla röstberättigade boråsare ska gå och rösta. Vi anser att
kommunen inför ett val bör nå ut till alla invånare för en
bredare demokratisk förankring. För att öka valdeltagandet i Borås vill Folkpartiet att valnämnden får i uppgift
att kartlägga var valdeltagandet är lägst i kommunen och
sedan arbeta för att fler går och röstar i dessa områden. Vi
avsätter därför 100 tkr för ändamålet.

Den hållbara staden
Barnrättsstrateg
Folkpartiet liberalerna är måna om att ta fasta på barn och
ungas inflytande samt delaktighet. Barnens röst måste
värnas, och vi vill att Borås Stad visar vägen. Vi verkar
därför för inrättandet av en permanent tjänst som barnrättsstrateg. Barnrättsstrategens främsta uppgift ska vara
att kartlägga förvaltningarnas arbete med barn och ungas
inflytande.

PREP-kurs
Vi vet att goda relationer leder till bättre hälsa och ökade
livschanser. För att undvika att familjer splittras och par
separerar i onödan vill Folkpartiet att Borås Stad börjar
erbjuda PREP-kurser. Genom kurserna får par nya verktyg
för att kommunicera och hantera konflikter. Vi ser det
som en investering och en förebyggande insats inom individ- och familjeomsorgen.

Demokrati och deltagande
Många människor vill vara med och påverka vad som
händer i kommunen, men inte alla vill engagera sig i ett
politiskt parti. Därför måste det finnas andra vägar för att
låta människor delta i beslutsprocesser. Ett bra sätt är medborgardialog. Idag är webben ett populärt sätt att kommunicera, men många är också intresserade av att möta
politiker i olika forum.
Medborgardialog ska ske när de förtroendevalda behöver
mer kunskap om boråsarnas värderingar, prioriteringar
och åsikter för att fatta ett bra beslut. Medborgardialog
ska ge boråsarna större kunskaper om kommunens ansvar
och behov av prioriteringar. Det är viktigt att beslut om
medborgardialog tas tidigt i processen.

• Bättre tillgång till höghastighetsinternet i hela kommunen
• Erbjud gratis wi-fi i hela innerstaden
• Vindkraftsetablering ska föregås av en demokratiskt
förankrad process

Kommunikationer
Borås består av en blandning av centrumbebyggelse och
glesbygd. Därför är kommunikationerna inom hela kommunen en viktig fråga för alla boråsare. Det ska vara lätt
och säkert att ta sig fram vare sig man går, cyklar, åker
bil eller använder kollektivtrafiken. Särskilt viktigt är det
att säkerställa tillgängligheten för funktionsnedsatta. Att
utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen
fortsätter är av stor vikt. Likaså att se till att det finns
lämpliga parkeringsmöjligheter för cyklar.
Borås, Sveriges tredje största pendlingskommun, är i
behov av ett samlat resecentrum som är enkelt att ta sig till
från alla delar av kommunen. Vi vill omgående se att en
utredning inleds för att avgöra hur området kring Krokshallsberget kan användas på bästa sätt. Vi välkomnar
beskedet om att första etappen av Götalandsbanan nu ska
börja byggas, och verkar för att hela sträckan ska byggas ut
så snart som möjligt.
Bredband är en förutsättning för företagsamhet i hela
kommunen Borås ligger sämre till än riket som helhet när
det gäller tillgång till höghastighetsinternet. Idag har ca
18% av Borås-hushållen i hyreshus tillgång till 100 Mbps
och 2% i villorna. Vi vill att minst 90% av hushållen ska
ha tillgång till 100 Mbps.
Idag är många människor mer eller mindre ständigt
uppkopplade på nätet via sina mobiltelefoner. Näten 3G
och 4G fungerar inte alltid tillfredställande, och utländska
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besökare som befinner sig i vår stad får betala höga kostnader för sin datatrafik. För att Borås ska ligga i framkant
när det gäller ny teknik vill vi att gratis wi-fi erbjuds i de
centrala delarna av Borås.

Miljö
Den liberala miljöpolitiken bygger på ett långsiktigt
förvaltarskap. Varje generation har ansvar för miljön så att
kommande generationer också ska kunna leva i och njuta
av den. Folkpartiet liberalerna i Borås arbetar för att stadens framskjutna position när det gäller kommunal miljöpolitik försvaras och förbättras. Som en del i miljöarbetet
bör fler avgiftsfria återvinningscentraler med generösa
öppettider erbjudas. Bland annat behövs en miljöstation i
Sandared. Det är också viktigt att kommunens inköp av
material, tjänster och entreprenader präglas av ett starkt
miljömedvetande. Borås ska vara en stad utan klotter och
nedskräpning.
Ett långsiktigt hållbart Borås kräver en ny översiktsplan för att staden ska vara väl anpassad för framtidens
utmaningar och behov. Denna ambition måste fokusera på
– utöver bostäder och industri - kollektivtrafiken och den
allmänna trafiksituationen.
Miljövänliga fordon är på stark frammarsch och det
finns numera goda alternativ i form av elbilar. Folkpartiet
liberalerna ser stor potential i att fler bilar och fordon som
Borås Stads förvaltningar och bolag använder sig av skulle
kunna vara drivna av el. För att underlätta för cyklister ska
cykelgarage iordningställas vid Resecentrum och på andra
strategiska platser. Säkra och välutbyggda cykelbanor ska
finnas i hela kommunen, samt mellan kranskommunerna.
Ett hyrcykelsystem skulle underlätta de korta transporterna och minska biltrafiken i innerstaden.
Alternativa, miljövänliga energikällor är på frammarsch,
och Borås ska helhjärtat stå bakom och bidra till den
nationella målsättningen. Folkpartiet liberalerna vill dock
se att den förestående vindkraftsetableringen föregås av
en ny kommunal vindkraftsplan. En sådan kan lämpligen finnas med i en ny översiktsplan. Vi anser att Borås
Stad vid vindkraftsetablering i första hand ska ta hänsyn
till de människor som drabbas i sina närmiljöer. Det är
viktigt att vindkraftsetablering föregås av en demokratiskt
förankrad process.

Livsmedel
Maten som serveras i våra kommunala verksamheter ska
vara god, vällagad och näringsrik. Den ska tillagas så nära
den som ska äta som möjligt. Vi verkar för att så många
skolor och särskilda boenden som möjligt ska ha egna
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tillagningskök. Måltiden är inte bara näringsintag, utan
också en viktig stund för pedagogik och social samvaro.
Den mat vi serverar har flera mervärden. Om man i de
kommunala upphandlingarna bara fokuserar på priset, riskerar det att bli på bekostnad av kvalitet, miljön och andra
sociala faktorer. För att få bättre kontroll på den mat som
serveras vill vi underlätta för lokala producenter att delta i
kommunala livsmedelsupphandlingar. Ett exempel är att
bröd kan köpas från lokala bagerier.
Matsvinn är ett stort och onödigt slöseri. Det är ett slöseri
med våra gemensamma naturresurser och ekonomiska
medel. Vi vill därför att det arbetas fram en plan för
minskning av matsvinnet i äldreomsorgen. Vi föreslår att
det tas ett helhetsgrepp och att man låter måltiden stå i
fokus för all verksamhetsplanering. Ett sådant förhållningssätt leder dessutom till andra positiva följder kring
måltiden inom äldreomsorgen. Tänkbara åtgärder är; mätning av den mat som slängs, målsättningar för att minska
den mängd mat som hamnar i soporna, samt utbildning
i råvaruhantering. För att måltiden ska stå i fokus kan
utbildning krävas inte bara för kökspersonal, utan även för
omsorgspersonal, schemaläggare m fl.

Den växande staden
• Ta bort bussarna från Södra Torget
• Utred möjligheterna att bygga billigare hyresrätter
• Ge fler strandskyddsdispenser

Stadsmiljö
Centrummiljön är viktig för att Borås ska vara en trivsam och attraktiv stad. Avvägningen mellan bilfrihet och
tillgänglighet spelar en stor roll och måste studeras mycket
noggrant. Det är också viktigt att fler bostäder skapas i
stadskärnan för att få en livaktig och trygg stad under alla
dygnets timmar. Utrymme för experimentbyggande med
nytänkande är också viktigt.
Borås stadskärna ska vara levande de flesta av dygnets
timmar. Vi vill att fler restauranger, affärer och caféer
ska etablera sig i centrum, parallellt med att fler bostäder
byggs. Vi tror att förlängda öppettider för våra krogar och
restauranger skulle leda till ett ökat utbud och mer liv.
Södra Torget är Borås vackraste torg. Stadskärnan, Viskan
och Stadsparken möts där, och bara några meter bort ligger uteserveringarna vid Sandwalls plats.
Södra Torget har varit ett torg sedan mitten på 1890-talet.
Det utvecklades då till en handelsplats, bland annat för
hantverk av trä. Handel med möbler, träskor och korgar
bedrevs där. De förindustriella handelsgårdarna i empir-
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stil, som omger torget än idag, vittnar om tiden då Borås
var en handelsstad.
Södra Torget har alltid varit en knutpunkt i Borås. Tyvärr
är torget idag inte den mötesplats det skulle kunna vara.
Istället för att vara ett levande stadsrum som berättar om
det gamla Borås, är torget en parkeringsplats för bussar.
Ett levande torg som visar på Borås historia skulle kunna
jämna ut koncentrationen vid Simonsland och det nya
kongresscentret, och göra hela innerstan levande. Vi vill
att busstrafiken flyttas från Södra torget, och den ursprungliga torgkänslan tas tillbaka. En saluhall, uteserveringar, grönområden och marknader skulle kunna vara
möjliga idéer för torget.
Stadsparken behöver göras till en levande och trygg plats
för alla åldrar. Lekplatsen står färdig som ett välkommet
inslag. Ett Orangeri med funktionen av mötesplats, som
ersätter de nuvarande nedgångna paviljongerna, kommer
att bli ett värdefullt inslag och bidra till att lyfta Stadsparken.
Folkpartiet liberalerna vill se att en noll-energistadsdel
byggs, exempelvis vid regementsområdet.
Det har sedan länge varit aktuellt att renovera det gamla
vattentornet. Nu har läget blivit akut. Därför har Folkpartiet liberalerna i budget avsatt 1 mnkr för att påbörja en
renovering.
Folkpartiet är positivt till att alla trossamfund ska få ha
lokaler för religionsutövning och annan verksamhet runt
om i kommunen.

Bostäder
I Borås Stad ska invånarna kunna erbjudas boende med
hänsyn till var man vill bo och vilken upplåtelseform
man önskar. Det är också viktigt att det tas hänsyn till
olika åldersgruppers behov vid bostadsplaneringen. Det är
Folkpartiet liberalernas övertygelse att den sociala segregationen motverkas genom varierad bostadsbebyggelse. Vi
ser ett behov av att fler hyreslägenheter produceras i Borås
samt att fler bostäder skapas i stadskärnan.
Dagens bostadsproduktion har mycket höga kostnader,
vilket medför höga hyreskostnader. Det kan i värsta fall
förstärka bostadssegregationen i Borås. Vi vill ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att administrera ett
forskningsprojekt med målet att producera hyreslägenheter
av modern och rimlig standard till ett lågt pris, förslagsvis
ca 6 000 kr per månad för en trerumslägenhet på ca 75
kvm. Samarbetspartners i detta projekt skulle kunna vara
SP, Högskolan i Borås samt representanter för byggvarubranschen, byggnadsproduktionen och allmännyttan.

Att underlätta för nybyggnationer är en viktig del i arbetet
för fler bostäder. Vi ser gällande parkeringsnorm som ett
stort hinder då den både fördyrar och försvårar, framförallt
vid byggnationer där parkeringsbehov måste lösas genom
dyra parkeringsgarage samt vid studentbostäder, där prispåslag drabbar många utan bil. Att utreda ett avskaffande
av parkeringsnormen är därför av stor betydelse. Det är
viktigt att underlätta för människor som vill bygga bostäder på lämpliga platser, särskilt på landsbygden. Samtidigt
ska byggandet av framtidsinriktade experimentbostäder,
t ex passivhus och flervåningshyreshus i trä, uppmuntras.
Folkpartiet liberalerna är positivt inställt till att lämpliga
delar av det kommunala bostadsbeståndet säljs eller omformas till bostadsrätter. Folkpartiet vill se att kommunens
fem bostadsbolag slås samman till ett. På så sätt minskas
onödig administration och driften kommer att kunna
rationaliseras.

Landsbygdsutveckling
Det är viktigt att se hela Borås - med alla dess större
och mindre orter samt dess landsbygd - som en resurs i
framtida planering för en hållbar och miljöriktig utveckling. Folkpartiet liberalerna vill utveckla landsbygden
genom bl a reell tillgång till barnomsorg och skola. Att
nybyggnation och företagande stimuleras även på landsbygden är viktigt liksom att lokala intressegrupper såsom
byalag, hembygdsföreningar och andra ideella föreningar
ges möjlighet att vara med i planeringsarbetet för den ort
där de verkar. För att stärka den lokala förankringen vill
Folkpartiet liberalerna att biblioteken i kransorterna ska
få en ställning som medborgarkontor och därmed kunna
fungera som kommunens förlängda arm på lokal nivå.
Folkpartiet ser gärna att fler bostäder byggs i sjönära
lägen. Dagens regler för strandskydd hindrar utveckling
på landsbygden. Borås har möjlighet att skapa boendemiljöer i vackra naturområden, men hindras av onyanserade
bestämmelser trots att tillgången till sjöar och stränder är
god. Kommunen har möjlighet att ge strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalken. Vi anser att kommunen
oftare borde ge sådana dispenser och därmed främja både
nybyggnation och utveckling på landsbyggden.

Kultur- och evenemangsstaden
• Sätt fasta ramar för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och renovering
• Tillsätt en textilkonservator
• En black box till Stadsteatern
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Kultur
Folkpartiet liberalerna anser att delaktighet i kulturlivet
stärker demokratin och stimulerar fantasin, känslan,
toleransen och glädjen hos varje människa. Särskilt kultur
för barn och unga är ett kommunalt ansvar som ska ges
hög prioritet.
Kulturen ska vara en allmän resurs i samhället för exempelvis skola, omsorg, integration och samhällsplanering.
Kulturskolan är en viktig del i både skolans och kulturens
roll i Borås. En utredning bör tillsättas med syftet att förse
verksamheten med ändamålsenliga lokaler.
Under året öppnar Textilmuseet äntligen dörrarna. Därmed är flytten avklarad och publiken på plats. Det blir
startskottet för en helt ny verksamhet med nya arbetssätt
och nya möjligheter. Sannolikt kommer dessa förändringar
bidra till att förfina museets roll och attraktionsvärde.
Museernas samlingar måste prioriteras. Textilmuseet saknar idag nödvändig kompetens för textilkonservering. Det
är en kärnuppgift på ett textilmuseum att på ett bra sätt ta
hand om den omfattande och värdefulla textila samlingen
samt vara en resurs i museets utställningsarbete. I budget
2014 avsätter Folkpartiet 500 tkr till en textilkonservator.
Skulpturstaden Borås är ett begrepp i hela landet, och ska
fortsätta att vara det. För att få möjlighet att behålla och
framförallt utveckla skulpturstaden är en kontinuerlig
tillförsel av medel viktig. Under 2014 går Borås fjärde
skulpturbiennal av stapeln vid Textile and Fashion Center.
En satellit av biennalen förlagd till Norrby ska vidga dess
upptagningsområde.
Anslag till konstnärlig utsmyckning vid nybyggnad eller
renovering av offentliga byggnader och platser i Borås
ska ingå i produktionskalkylen. En lämplig nivå är 1% av
byggkostnaderna.
På Stadsarkivet förvaras en stor del av Borås historia.
Stadsarkivet har till uppgift att bevara, vårda och tillhandahålla handlingar från stadens förvaltningar och bolag.
Satsningar på den moderna tekniken är en investering
för att bevara Borås historia. Folkpartiet vill under 2014
anställa en IT-arkivarie och avsätter därför 500 tkr.
Stadsteatern har i många år behövt en repetitionslokal/
black box. I nuläget är det tidskrävande att ställa om mellan repetition och föreställning och teatern förlorar både
speldagar och repetitionstid. Folkpartiet liberalerna vill att
byggandet av en black box påbörjas år 2014, och avsätter
10 mnkr till en investering 2014.
Stadsteaterns scenteknik är snart fyrtio år gammal. Ny
scenteknik är en stor investering som vi måste ta itu med.
Folkpartiet liberalerna vill se en investeringsplan för att
åstadkomma ny scenteknik inom en femårsperiod.
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Våra bokbussar är populära inslag i Borås. Inte minst är
de viktiga för dem som bor i kommunens ytterområden.
Bokbussarna har potential att även fungera som medborgarkontor och erbjuda info och vägledning om samhällets
service till invånarna. Man skulle också kunna tänka sig
ett bredare kulturellt uppdrag för bokbussarna.

Besöksnäring och evenemang
Borås har lyckats väl med att profilera sig inom områden
som lockar besökare från hela Sverige och världen. Textile
and Fashion Center håller på att växa fram som ett kluster
för mode och textil. Djurparken är sedan många år ett
populärt resmål.
Folkpartiet liberalerna vill att Borås satsar ännu mer på
Arenaområdet. Vi vill att simarenan byggs ut under 2014
och får en utomhusbassäng anpassad för vattenlek.
Rya åsar är ett av de mest spännande friluftsområdena i
Sjuhärad. Reservatet har en omväxlande natur och ligger
nära centrum. Här finns ett fantastiskt landskap och
levande kulturmarker, och området har potential att användas i ännu större utsträckning för motion och rekreation. Folkpartiet vill att Björbobacken inkorporeras i det
befintliga naturreservatet.
Borås ska även fortsättningsvis satsa på att nationella och
internationella evenemang av olika slag ska äga rum här.
Vi vill därför fortsätta utveckla mötes- och evenemangsnäringen.

Fritid- och föreningsliv
• Tillgänglighetsanpassa Rya åsar
• Flickor och pojkar ska ges samma förutsättningar inom
föreningslivet
• Bygg ett nytt Sandaredsbad
En meningsfull fritid är viktig för oss människor. Ett utbud av fritidsaktiviteter i en välordnad miljö för alla åldrar
bidrar till att Borås blir en attraktiv och trivsam stad.
Folkpartiet liberalerna vill göra viktiga natur- och fritidsområden lättillgängliga och inbjudande. En del i detta arbete innefattar bättre underhåll av befintliga motionsspår.
Rya åsar är ett av de mest spännande naturområdena
i Sjuhäradsbygden. Området har unika värden för det
rörliga friluftslivet och är cirka 550 hektar stort. Utsikten
och ensamheten med naturen som man kan uppleva på
Rya åsar går inte att hitta på andra ställen i Borås. Men
alla har inte tillgång till vårt vackraste naturreservat. Den
kuperade terrängen och skogspartierna gör att den som
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inte kan ta sig fram på egen hand är utestängd från att
besöka Rya åsar. Folkpartiet verkar för att människor med
funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhällslivet på
samma villkor som andra. Här spelar fritidslivet en viktig
roll. För att även människor med funktionsnedsättningar
ska kunna nyttja Rya åsar vill vi anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga där.
Det är en viktig del i jämställdhetsarbetet att flickor och
pojkar ges samma förutsättningar inom idrotten i Borås,
både vad gäller bidrag och tillgång till lokaler samt träningstider.
Borås simhallar är viktiga arenor inte bara för motion utan
också som sociala mötesplatser. Folkpartiet Liberalerna
vill att Borås tar ett samlat tag om simhallarna och satsar
på upprustning. Framförallt vill vi se en nybyggnation av
Sandaredsbadet. Vi avsätter därför 25 mnkr av totalt 51
mnkr för att komma igång under 2014.
Boråshallen har funnits i mer än 50 år. Den är nu i behov
av upprustning. Vi avsätter därför 250 tkr till en förstudie
med syftet att ta fram förslag på hur hallen skulle kunna
rustas upp och moderniseras.
Under 2014 vill vi skapa förutsättningar för ett nytt Gymnastikens hus som även innehåller anpassade idrottslokaler
för människor med funktionsnedsättning. Detta kommer
att förverkligas i den nuvarande Sjuhäradshallen.

kommunbidrag om 1 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden
får ett minskat kommunbidrag om 3 mnkr. Ytterligare en
tredjedel av kommunala LSS-boenden läggs ut på entreprenad, vilket innebär en minskad kostnad för kommunen
på 4 mnkr.
Vi ger grundskolan totalt 58 mnkr för att arbeta med
kvalitet och utveckling samt förbättrad informations- och
kommunikationsteknologi och höjda lärarlöner. 20 mnkr
går till satsningar inom förskolan. Mindre barngrupper,
förbättrat stöd till barn med särskilda behov och satsningar på personalen är tänkbara satsningar. 16 mnkr går
till Utbildningsnämnden för att stärka kvalitén i gymnasieskolan.
Vi avsätter 3,5 mnkr till Näringslivskontoret, där 2,5
mnkr ska gå till att inrätta traineetjänster i kommunen,
och 1 mnkr till att komma igång med företagslots. Stadsdelsnämnd Öster får 1 mnkr till den kommungemensamma verksamheten inom äldreutveckling. För att arbeta
med ökat valdeltagande under 2014 avsätter vi 100 000 till
valnämnden.
Kulturnämnden får ett anslag på 10,5 mnkr. Förutom
etablering på Simonsland finns utrymme för satsningar på
folkbildningsverksamheten (1 mnkr), en textilkonservator
(500 tkr) och en IT-arkivarie (500 tkr). 3 mnkr avsätts till
Fritids- och folkhälsonämnden. Av dem går 2 mnkr till
satsningar på Borås damfotboll.

Borås har flera duktiga damlag inom fotbollen. För att ge
damfotbollen bättre förutsättningar att utvecklas avsätter
vi 2 mnkr till Fritids- och folkhälsonämnden.

Sociala Omsorgsnämnden tilldelas 14 mnkr som bland
annat ska gå till att öppna härbärge för hemlösa.

Valuta för skatten 2014

Sammantaget innebär våra prioriteringar följande:

Folkpartiet liberalerna budgeterar resultatet för Borås Stad
2014 till 125 mnkr. Summan ligger gott och väl inom det
ekonomiska mål som Kommunfullmäktige fastställt för en
långsiktigt god ekonomi. Den låter oss dessutom ta höjd
för en eventuellt fortsatt negativ trend vad gäller skatteintäkter med tanke på den ekonomiskt osäkra situation som
råder.
Resultatet uppnås genom att 30 mnkr tas ur resursutjämningsreserven. De 46 mnkr som Borås väntas få tillbaka i
form av utbetalning från försäkringspremien AFA används
till att stärka upp resultatet. Samtidigt läggs ett generellt
effektiviseringskrav på nämnderna om 1 %. Extra intäkter
om totalt 19 mnkr, fås dessutom genom flera åtgärder.
Servicenämnden åläggs att redovisa ett resultat om 8
mnkr, och Lokalförsörjningsnämnden ytterligare effektiviseringar om 3 mnkr. Miljönämnden får ett minskat

Skolan får 50 mnkr, och gymnasieskolan 14 mnkr mer än
vad de Rödgröna är beredda att avsätta.
Kommunens satsningar på näringslivet förstärks med 3,5
mnkr i vårt förslag, jämfört det Rödgröna förslaget.
Kommungemensam äldreutveckling i Stadsdel Öster får 1
mnkr mer från oss än från det Rödgröna styret.
Valnämnden får 100 tkr, och Kulturnämnden 2 mnkr mer
av oss än de Rödgröna.
Fritids- och folkhälsonämnden hör också till de nämnder
som får ett utökat anslag tack vare våra prioriteringar.
Folkpartiet är beredda att avsätta 2 mnkr mer än de Rödgröna.
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KOMMUNBIDRAG PER NÄMND
Nämnd
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen

tkr
Budget
2014
10 890
4 257

Kommunstyrelsen
- kommunledning Stadskansliet

63 742

- kommungemensam verksamhet

96 971

Valnämnden
Överförmyndarnämnden

-övrigt

Budget
2014
Verksamhetens intäkter

1 158,5

Verksamhetens kostnader

-6 116,5

Nettokostnader

-4 958,0

Avskrivningar

-193,0

Verksamhetens nettokostnader

-5 151,0

5 445

Skatteintäkter

4 109,6

Generella statsbidrag och utjämning

1 104,6

2 650

Finansnetto

33,0

Resultat före extraordinära poster

96,2

29 799

Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid- och folkhälsa

mnkr

4 852

Lokalförsörjningsnämnden
-lokalförvaltning

RESULTATRÄKNING

143 768

Extraordinära intäkter

- föreningsbidrag

36 729

Extraordinära kostnader

Servicenämnden

-8 000

Årets resultat

Samhällsbyggnadsnämnden

30 066

Balanskravsresultat med RUR ca +30 mnkr

96,2
125,2

Tekniska nämnden
- väghållning skog parker mm
- persontransporter
Miljö och konsumentnämnden

141 323

Nyckeltal

57 519

Skatte- och bidragsintäkter

18 701

Ökning skatte- och bidragsintäkter, %

5 214,1
2,6

Kulturnämnden

148 124

Utbildningsnämnden

468 113

Verksamhetens nettokostnader

Arbetslivsnämnden

212 256

Ökning verksamhetens nettokostnader, %

2,6

Sociala omsorgsnämnden

637 916

- därav nämnderna, %

3,7

Hela kommunsektorn, %

3,1

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %

1,8

SDN Norr
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

56 579
896 766

SDN Väster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

24 998
1 109 939

SDN Öster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

39 957
979 289

SDN modellen

2 985 994

Summa

5 212 645

172

5 151,0

Nettoinvesteringar
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Investeringsbudget 2014
Verksamhet

tkr
Budget
2014

GEMENSAMMA FUNKTIONER
Ventilation och energiåtgärder

5 000

Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler

1 000

Hyresgästanpassningar

4 000

Restaurering av Vattentornet

1 000

Belysning

1 000

Orangeriet i Stadsparken

19 500

Investeringsbudget 2014
Verksamhet

tkr
Budget
2014

Evenemangsstaden Borås, SM-veckan 2014

2 000

Näridrottsplatser

1 000

Boråshallen
Sandaredsbadet nybyggnation
(av totalt 51 000)

250
25 500

Kulturverksamhet
Konstnärlig utsmyckning samt inköp av konst
(av totalt 2 400)

800

Orangeriet, inventarier

1 800

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst

100

Kopiatorer/utskriftsenheter (av totalt 9 000)

3 000

Nytt scengolv och fallridå

990

10 000

Black Box till Stadsteatern

Fordon och maskiner (av totalt 30 000)
Kommunikationsutrustning IT
Summa Gemensamma funktioner

3 000
49 300

Textile and Fashion Center (Simonsland)
Inventarier och diverse mindre investeringar
Summa Fritid och kultur

10 000
9 450
500
59 090

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD
AFFÄRSVERKSAMHET

Markförsörjning
Inköp av fastigheter

20 000

Näringsliv

Summa Infrastruktur och skydd

20 000

Utbyggnad av övriga industriområden
(av totalt 75 000)

GATOR, VÄGAR OCH PARKER
Kommunikationer

Utbyggnad av Västra Viared (av totalt 236 700)

27 600

Utbyggnad av Nordskogen

20 000

Attraktiv stad (av totalt 9 000)

3 000

Bostäder

Div mindre gatu- och broarbeten (19 500)

5 500

Utbyggnad av bostadsområden

Program för tillgänglighet (av totalt 3 000)

1 000

Summa Affärsverksamhet

Gång- och cykelvägar (av totalt 9 000)

3 000

Reinvestering gatubelysning
inom/utom tätort (av totalt 3 000)

1 000

Upprustning centrummiljöer (av totalt 3 000)

1 000

Viared

6 000

Borås flygplats

500

Förbifart Sjöbo - Fristadvägen genom Sjöbo

7 730

Promenadstråk längs Viskan (av totalt 6 000)

1 000

25 000

5 000
77 600

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Förskola
Trandaredsgården tillbyggn 2 avd

12 500

Förskola Johanneslundsgatan, 7 avd

27 500

Förskola Dammsvedjan, 6 avd
(av totalt 28 000)

1 000

Frufällegården, ombyggnad kök

2 340

Parkverksamhet

Förskola Brämhult 6 avd

500

Grönområdesplanen (av totalt 1 500)

Förskola Sparsör, 6 avd

500
989

500

Lekplatser (av totalt 12 000)

4 000

Förskola, Hestra 7 avd

Alelyckan

1 000

Förskola Trandared, 6 avd (av totalt 27 968)

Stadsparken - ytor runt orangeriet

5 000

Förskola Milstensgården, 7 avd

Sjömarkensbadet upprustning

2 500

Fristad, 6 avd

Summa Gator, vägar, parker

42 730

Förskola Sagavallen, 6 avd
Förskola Ramnås, 6 avd (av totalt 27 500)

FRITID OCH KULTUR

Förskola Bergsäter, 6 avd (förstudie)

Idrotts- och fritidsanläggningar

Förskolor inventarier samtliga SDN
(av totalt 8 000)

Konstgräsutveckling (av totalt 21 000)

7 000

Diverse mindre inventarier på
idrottsanläggningar (av totalt 4 500)

1 500

Förskolor Sandared
Summa Förskola

1 000
27 393
500
500
6 500
500
3 000
500
85 222
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Investeringsbudget 2014
Verksamhet

tkr
Budget
2014

Grundskola
Bodaskolan etapp 2 inkl stadsdelskontor
(av totalt 196 406)

30 000

Särlaskolan (av totalt 16 000)

1 000

Bergdalsskolan ombyggnad

2 009

Ombyggnad Kristinebergskolan inkl ny
gymnastikbyggnad (av totalt 79 mnkr)
Förstudie ombyggnad Svedjeskolan
Summa Grundskola

39 500
500
73 009

Gymnasieskola
Almåsgymnasiet tillbyggnad metodoch tillagningskök (av totalt 24 100)

10 000

Summa Gymnasieskola

10 000

Summa Pedagogisk verksamhet

168 231

VÅRD OCH OMSORG
Individ- och familjeomsorg
Omsorg om äldre- och funktionshindrade
12 lgh soc psyk ej lägesbestämda
(av totalt 24 213)

1 213

Teknikgatan 6 lgh soc psyk

4 102

Kadriljgatan 6 lgh LSS (av totalt 14 400)

3 700

Norra Sjöbogatan 6 lgh LSS

6 355

Logatan 5 lgh (f d Älggatan) LSS

2 092

Inventarier boenden (av totalt 2 800)
Summa Vård och omsorg
SUMMA NETTOINVESTERINGAR
Därav utbyggnad av nya industrioch bostadsområden
Nettoinvesteringar exkl nya industrioch bostadsområden
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800
18 262
435 213
77 600
357 613

Vi yrkar:
Bifall till Folkpartiet liberalernas budget för Borås Stad
2014 i sin helhet.
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Centerpartiets budgetförslag för Borås Stad 2014
Centerpartiet – Ett hållbart val
Centerpartiet är ett grönt socialliberalt parti, och det
långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett
hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.
Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor
möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och
utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Alla
människors lika värde och likvärdiga rättigheter är grunden i vår politik.
Vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i
vårt land de vill bo, vart än de känner att de hör hemma.
Centerpartiets budgetförslag för 2014 har ett resultat på
81 mnkr i driftbudgeten, och en investeringsnivå på 382
mnkr. För att uppnå detta tillskjuts 30 mnkr från resursutjämningsreserven. Vår inriktning är att kommunen ska ha
en stark, stabil ekonomi med långsiktiga förutsättningar
för verksamheterna. Det är viktigt att etablera en förändringskultur och ta tillvara på de förslag till förbättringar
och nya arbetssätt som kommunens anställda föreslår.

Vi ser till hela kommunen
Stad och land utvecklas hand i hand. Centerpartiet står
för en politik som ser till hela kommunen. Vi anser att
tillväxt i hela kommunen skapas genom god infrastruktur
och genom att skapa goda möjligheter för växande företag,
jobb och service i hela kommunen.
Landsbygden, tätorter och staden behöver varandra.
Centerpartiet har inget intresse av att bestämma var människor ska leva och verka. Eller att ställa stadens tillväxt
mot landsbygdens. Däremot är det självklart för oss att ett
hållbart samhälle, ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv kräver att landsbygdens, precis som stadens,
resurser brukas.

Centerpartiets vision om den gröna omställningen bygger
på övertygelsen att god miljö och ekonomisk utveckling
går hand i hand. Vi underlättar för de företag och människor som satsar på miljöarbete, ny teknik och miljövänligt
agerande genom information och ekonomiska styrmedel.
Att kunna spara eller tjäna pengar på att vara miljövänlig
är den starkaste drivkraften för en omställning till ett
hållbart samhälle.
Sjuhärad har en bred produktion både av råvaror och
förädlade livsmedel. Våra producenter står för ett stort
mervärde, utöver de varor de producerar. Vi verkar för att
mer närproducerade och närodlade livsmedel ska köpas in
till kommunens verksamheter.

Tillväxt och lokal utveckling
Det är bara genom fler och växande
företag som fler jobb skapas.
Centerpartiet ser Borås som motorn i Sjuhäradsbygden.
Centerpartiet är redo att anta de utmaningar som finns
för att skapa förutsättningar för jobb i fler och växande
företag. Det innebär bland annat att skapa bättre förutsättningar för företagande och entreprenörskap, att sänka
tröskelvärden för att bli företagare och uppmuntra fler
till att vilja bli entreprenörer. Vi vill se en mångfald av
aktörer och företagsformer där vi även möjliggör för socialt
företagande.
Kommunen ska vara behjälplig i att snabbt erbjuda den
hjälp som företagarna efterfrågar, så kallad ”en dörr in”.
Det skall finnas tillgång till industrimark vid de stora vägstråken men även på lämpliga ställen i de mindre orterna.
Ett exempel utöver Viared är Dalsjöforsmotet i riktning
mot Rångedala längs gamla riksvägen.
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Landsbygden spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen genom den ökade efterfrågan på förnybar energi,
hållbar turism och närproducerade livsmedel. Centerpartiet vill att alla invånare i Borås ska ha god tillgång till
service, att näringslivet i hela kommunen ska blomstra och
att människor ska kunna bosätta sig var de vill. Genom att
tillvarata det engagemang och den utvecklingskraft som
finns på landsbygden skapas förutsättningar för tillväxt i
hela kommunen. Centerpartiet i Borås vill därför att alla
kommunala beslut ska landsbygdssäkras. Konsekvenserna
av beslut som berör landsbygdens befolkning kan gälla
alla områden som t ex levnadsförhållanden, trivsel och
hälsa, företagande och jobb, kompetens, boende, tjänster,
infrastruktur, tillgänglighet och förbindelser. Landsbygdsperspektivet kan enkelt vävas in i den kommunala
beslutsprocessen genom frågor som: Innebär beslutet att
det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden, innebär
beslutet att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?
Eller andra frågor som är viktiga på den kommunala agendan i ett längre perspektiv. I såväl stad som land behövs
god infrastruktur, bredband och telefoni, kommersiell och
kommunal service, utbildad arbetskraft och hushållning
med samhällets resurser.
Som ett steg i detta vill vi inrätta en landsbygdsutvecklare.
Landsbygdsutvecklarens uppgifter ska bland annat vara att
ta fram en nulägesanalys över service- och näringslivssituationen på landsbygden i kommunen och utveckla lokala
servicestrategier. En viktig uppgift blir också att stötta
föreningar och företag på landsbygden, ut mot våra byalag
och lokala utvecklingsgrupper. Vi avsätter 500 tkr i 2014
års budget för detta ändamål.
Centerpartiet var initiativtagare till de ekonomiska lokala
utvecklingsmedel som finns i Borås Stad och som inneburit ett mycket positivt tillskott för den lokala utvecklingen.
För att främja ökad aktivitet, skapande av fler mötesplatser, ekonomiskt nytänkande och sociala nätverk avsätter vi
2 mnkr.
Bredband är en förutsättning för företagsamhet i hela
kommunen, inte minst på landsbygden och i de mindre
orterna. Vi behöver höghastighetsinternet för att kunna
arbeta hemifrån och för att kommunicera med myndigheter. Våra barn kräver det för att bo kvar. Idag är fibernätet
undermåligt utbyggt i Borås. Borås ligger helt klart sämre
till än riket som helhet när det gäller tillgång till höghastighetsinternet. Idag har 20% av hushållen i Borås tillgång
till höghastighetsinternet. Centerpartiet har tidigare
motionerat om att ta fram en infrastrukturplan för Borås.
Motionen har beviljats, men tillgången till höghastighetsinternet har inte blivit bättre. Vi fortsätter att arbeta för att
Borås Stad ska ha en tydlig strategi för IT-utbyggnad i hela
kommunen.
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Centerpartiet anser inte att kommunen ska konkurrera
på den privata marknaden. Kommunen bör inte heller
äga lokaler och byggnader som inte fullt ut används till
kommunens verksamheter. Vi vill se en inventering av de
kommunalt ägda fastigheterna för att kunna sälja eller
hyra ut de fastigheter som innebär en onödig kostnad för
kommunen.

Bostäder
I Borås ska man kunna bo var man vill.
Många invånare söker det mindre samhällets och landsbygdens möjligheter med närhet till mark och natur. Gemenskapen i föreningsliv och byalag stärker landsbygden
och skapar mötesplatser för människor i alla åldrar.
Centerpartiet vill ge den enskilde individen möjlighet att
bo och verka var den vill. Det behövs ett varierat boendebestånd såväl i staden som i mindre samhällen och
på landsbygden, där hyreslägenheter och bostadsrätter
blandas med villor. För att göra detta möjligt kan dubbel
markanvisning prövas. Centerpartiet välkomnar bostäder
i sjönära lägen. Dagens regler för strandskydd hindrar
utveckling på landsbygden. Borås har möjlighet att skapa
boendemiljöer i vackra naturområden, men hindras av
onyanserade bestämmelser trots att tillgången till sjöar
och stränder är god. Kommunen har dock möjlighet att ge
strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalken. Vi anser
att kommunen oftare borde ge sådana dispenser och därmed främja nybyggnation och utveckling på landsbygden.
För att skapa en trivsam boendemiljö är det också viktigt
att behålla grönområden i tätorterna och skogar i ytterområdena. På så vis skapas ett långsiktigt hållbart samhälle
ur hälsosynpunkt. Vi vill få ett mer blandat boende och
minska segregationen i samhället. Att bygga energisnålare
hus och göra det befintliga bostadsbeståndet mer energieffektivt är en viktig uppgift.
Centerpartiet värnar de kommunala bostadsbolagen. Vi
anser att en del av det kommunala bostadsbeståndet skulle
kunna säljas ut för att frigöra medel för renoveringar.
Gröna lungor och vatten är viktigt i bostadsområden. En
fortsatt satsning på energieffektiva hus bör göras av våra
kommunala bostadsbolag och vi vill se att energieffektiva
byggnader prioriteras vid nybyggnationer. Viskaforshem
AB: s ekologiska villastad är ett spännande exempel på hur
man kan skapa en stadsdel med blandade boendeformer
samtidigt som man använder den senaste tekniken inom
energismart byggande.
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Arbete

Borås – en stad där alla behövs

Sänk trösklarna till jobb, i synnerhet
för grupper som står långt från
arbetsmarknaden.

En trygg uppväxtmiljö är en viktig förutsättning för att
utvecklas och må bra. Centerpartiets politik utgår från en
tro på och tillit till människans egen förmåga att ta ansvar
för sitt eget liv. Alla har rätt till trygghet som hindrar att
människor far illa. Centerpartiet ser mångfalden som
viktig för att skapa valmöjligheter och kvalitet för den
enskilde när det gäller såväl skola som vård och omsorg.

Arbete är den enskilt viktigaste faktorn för ett rikt och
hälsosamt liv. Därför vill Centerpartiet sänka trösklarna
för människor att komma in på arbetsmarkanden. En av
de viktigaste delarna handlar om att validera arbetssökandes kunskap för att ta tillvara den unika kompetens och
erfarenhet som varje individ har. Centerpartiet verkar för
att kommunen ska satsa på lärlingsutbildningar. Kommunen måste också ta ansvar för att skapa nätverk mellan
både utbildningsenheter och företag för att öppna upp
kontaktytor och se till att den kunskap som efterfrågas
också ges.
Den psykiska ohälsan i samhället ökar allt mer och steget
att gå från sjukskrivning till arbete kan vara långt och
tungt. En väg tillbaka kan vara genom natur och odling.
Det finns forskningsresultat som visar att natur har
läkande effekter vid bl a depressioner och stressrelaterade
sjukdomar. Verksamheten Gröna Vägen i Borås vänder
sig till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Målet
är att tillsammans ge bättre förutsättningar för att på sikt
orka med ett arbete samt att ge verktyg för framtiden. Vi
värnar den verksamhet som Gröna vägen bedriver, och vill
hitta lösningar för att den ska kunna fortsätta.
Personer med funktionsnedsättning måste få bättre tillgång till arbetsmarknaden. Det kan exempelvis ske genom
att offentliga och privata arbetsgivare för ett tydligt aktivt
åtagande genom ett socialt kontrakt.
Ingen kommer till Sverige och Borås för att ta någon
annans jobb, utan tvärtom är många med och skapar nya
jobb genom sitt företagande. Genom snabb etablering, bra
utbildnings-, bostadsmarknads-, företagar- och arbetsmarknadspolitik löser vi också många av dagens integrationsproblem.

Centerpartiet vill:
• Att kommunen underlättar för lokala producenter vid
kommunala upphandlingar.
• Landsbygdssäkra alla politiska beslut.
• Att fler bostäder byggs i sjönära lägen.
• Att en IT-strategi tas fram för hela Borås Stad.

Kommunen ska medverka till att brottsoffers ställning
stärks på olika sätt, exempelvis genom samarbete med
brottsofferjourer och Borås kvinnojour för att på så sätt
skapa ett heltäckande skyddsnät. Stöd till dem som utsätts
för våld i nära relationer bör prioriteras. Vi vill också
inrätta ett s k Barnhus där man skapar en trygg miljö för
barnet och samlar alla medverkande resurser.
Ett härbärge ska finnas för hemlösa som befinner sig i en
akut situation. Där ska erbjudas sängplats, mat och tvättmöjligheter. På sikt tror vi att insatser för hemlösa med
fördel kan bedrivas av frivilligorganisationerna. Ingen ska
behöva tillbringa natten utomhus.

Förebyggande arbete
Centerpartiet verkar för att Borås Stad ska arbeta mer med
långsiktiga och förebyggande åtgärder. Inte minst gäller
detta våra barn och unga. Efter initiativ från Centerpartiet
och övriga allianspartier har Borås infört sociala investeringsfonder. Sociala investeringar i Borås syftar till att
motverka långsiktiga ekonomiska och mänskliga negativa
händelseförlopp genom att tidigt identifiera riskgrupper
och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god
tid. Projektförslagen kan komma från en eller flera nämnder/förvaltningar. Utgångspunkten är att de föreslagna åtgärderna visar på nya offensiva grepp. Insatser som beviljas
medel ur fonden ska vara tidsbegränsade och inte ingå som
en del av den ordinarie verksamheten.

Tillgänglighet
Alla människor är olika, en del av oss behöver hjälpmedel av olika slag för att göra sin dag möjlig. Vår närmiljö
måste vara tillgänglig och det måste vara möjligt att få ett
arbete som känns värdefullt samt en meningsfull fritid.
Centerpartiet arbetar för ett tillgängligt samhälle för alla.
Lämpliga boenden med olika inriktningar är en del.
Centerpartiets utgångspunkt är att alla människor kan
växa och vill känna stolthet, vill kunna försörja sig själva
och vara fullt delaktiga i samhällslivet. Målet att det ska
råda jämlikhet i levnadsvillkoren för alla med funktionsnedsättningar är centralt. Det ska vara enkelt att anställa
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en person med funktionsnedsättning. Ingen kan allt –
men alla kan något, och denna förmåga måste tas tillvara.
Centerpartiet var med i den alliansledda sexpartikoalitionen som 2009 fattade beslut om att lägga ut delar av hemtjänsten på entreprenad enligt Lagen om valfrihet (LOV).
Tack vare beslutet har idag våra äldre över 65 år möjlighet
att välja den hemtjänstutförare som han eller hon önskar.
Centerpartiet föreslår nu att möjligheten att välja även
ska gälla personer under 65 år. Vilken ålder man har ska
inte vara avgörande för vilket inflytande man har över sin
vardag. De privata utförare som verkar enligt lagen om
valfrihet ska ges rimliga förutsättningar att bedriva sitt
uppdrag.

Jämlikhet
Centerpartiet anser att Borås Stad bör ta ett vidare grepp
och arbeta med jämlikhet, inte endast jämställdhet mellan
könen. De stora skillnader vi ser i hälsa, i omsorgen och i
omvårdnaden är inte främst mellan könen utan mellan de
som har och inte har arbete, mellan låg- och högutbildade
osv. Här spelar skolan en avgörande roll.
Centerpartiet arbetar för ett mer jämställt samhälle på två
fronter, dels stärka kvinnors individuella möjligheter, dels
göra lagstiftningen skarpare med utkrävbara rättigheter.
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och därmed
möjligheter. Politiken måste tydligt klara av att analysera
olika förslag utifrån ett genusperspektiv, oavsett om det
handlar om utbildning, vård, näringslivsfrågor, skatter,
samhällsplanering eller andra områden.

Mångfald
Centerpartiet i Borås strävar efter ett öppet samhälle som
värnar allas lika rättigheter och skyldigheter. Vi vill ha ett
tryggt Borås där människor har makten över sina liv och
lever i demokrati, där besluten fattas så nära individen
som möjligt. Centerpartiets vision är ett öppet, varmt och
mångkulturellt Borås, en kommun som präglas av mångfald och valfrihet, där alla människor känner delaktighet
och ges möjligheter att växa. Ett samhälle som värnar demokratiska värdegrunder- humanism, demokrati, rättvisa,
respekt och tolerans. Alla former av främlingsfientlighet
ska motverkas i syfte att uppnå en allmän förståelse och
acceptans. Integration är en långsiktig process som omfattar alla i samhället och bygger på en ömsesidig förståelse.
Centerpartiet vill verka för att såväl samhället som företag
mer aktivt deltar i arbetet med integration, exempelvis
genom att skapa mötesplatser och värdfamiljer för invandrare. Alla måste få möjlighet att komma in i arbetslivet.
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Medborgardialog
Många människor vill vara med och påverka vad som
händer i kommunen, men inte alla vill engagera sig i ett
politiskt parti. Därför måste det finnas andra vägar för att
låta människor delta i beslutsprocesser. Ett bra sätt är medborgardialog. Idag är webben ett populärt sätt att kommunicera, men många är också intresserade av att möta
politiker i olika forum.
Medborgardialog ska ske när de förtroendevalda behöver
mer kunskap om boråsarnas värderingar, prioriteringar
och åsikter för att fatta ett bra beslut. Medborgardialog ska
ge boråsarna större kunskaper om kommunens ansvar och
behov av prioriteringar.
Det är viktigt att beslut om medborgardialog tas tidigt i
processen.

Centerpartiet vill:
• Att LOV utvecklas inom fler verksamheter.
• Att det ska vara enkelt att anställa personer med funktionsnedsättning.
• Att stöd till kvinno- och brottsofferjour säkerställs.
• Att medel avsätts varje år till en social investeringsfond.

Utbildning, kunskap och
livslångt lärande
Skolan består av elever som har olika egenskaper, förmåga
och intresse för teoretiska och praktiska ämnen. Det är
skolans uppgift att få varje elev att växa. Detta arbete
måste påbörjas redan i förskolan. Skolan har en nyckelroll
för utbildning och tillväxt. Därför är det viktigt att elever
trivs och känner glädje i sitt lärande. Ju mindre barnen
är, desto mindre skolenheter och klasser ska vi ha. Närhet
mellan förskolan, skolan och hemmet är också av yttersta
vikt för de minsta barnen.
Centerpartiet står bakom den satsning på karriärstjänster
för lärare som kommunen ansökt om statsbidrag för. Det
är viktigt att de lärare som får karriärtjänsterna fortsätter
finnas kvar i klassrummen och kan ägna större delen av
sin arbetstid till undervisning, men utrymme ska också
finnas för att coacha kollegor och ägna sig åt pedagogikutveckling.
Skolan behöver hela tiden utvecklas, och utbildning i
entreprenörstänkande är en del av skolans framtid. Centerpartiet vill att valfrihet ska finnas i skolans alla stadier.
Barn och unga som nyss anlänt till Sverige behöver stöd
för att snabbt komma in i undervisningen och känna sig
trygga i skolmiljön.
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Det är inte bara utbildning som är viktig, utan också
bildning. Centerpartiet stödjer studieförbund och annan
folkbildningsverksamhet då de utgör grunden för demokratisk fostran och utveckling.

Förskola
Enheter med små grupper och med olika
inriktningar behövs för att tillgodose barns
olika behov.

Många föräldrar oroar sig för barnens trygghet. Det kan
exempelvis handla om stora barngrupper, mobbning,
långa restider och bristande flexibilitet när det gäller tider
för lämning och hämtning av barnen. För att råda bot på
detta måste föräldrarna få större valfrihet i barnomsorgen. Barn är liksom familjer olika och därför behövs flera
alternativa förskoleformer och flexibla öppettider. Den pedagogiska nivån inom förskolan ska säkerställas, andelen
pedagoger ökas och lokalerna ska vara ändamålsenliga.
Miljögifterna finns överallt omkring oss. Förskolan är
tyvärr inget undantag. Ett minskat användande av farliga
kemikalier leder till att folkhälsan förbättras och den skadliga påverkan på miljön minskar. Att ställa krav på giftfria
produkter vid offentlig upphandling är ett sätt att komma
åt problemet. Alla farliga kemikalier som t ex bisfenol bör
fasas ut och ersättas av mindre farliga ämnen.
Vi värnar olika driftsformer i förskolan. I Ur- och Skur
förskolorna är ett bra exempel på en uppskattad pedagogisk inriktning. Vi vill att I Ur- och Skurförskolan Kråkan
ska vara kvar, och att lokalfrågan ska lösas.
Centerpartiet förespråkar en mångfald i personalgruppen,
och det gäller också manlig och kvinnlig personal. Det
är viktigt att synliggöra redan tidigt för barn att kön inte
är avgörande för yrkesval. Under 2014 ger vi stadsdelsnämnderna 20 mnkr i ökade anslag som går till förskolan.
Tänkbara satsningar är mindre barngrupper, satsningar
på personalen och säkerställa att barn som behöver särskilt
stöd får sina behov tillgodosedda.

Grundskola
Alla elever ska ges möjligheter att lära, oavsett
vilken bakgrund de har, vilken skola de går i
eller hur de lär sig.

Alla barn behöver få höra att det finns någonting som
man är riktigt duktig på och som man kan bygga vidare
på. Därför vill vi stärka helhetssynen på lärandet. Centerpartiet i Borås vill ha en flexibel och individanpassad
skola, med pedagogik som möter varje barn där hon eller
han befinner sig, där det kan gå lite fortare eller ta lite
längre tid att nå målen, beroende på vilka förutsättningar

man har. Centerpartiet vill ha en skola som ser att människor lär på olika sätt, med många sinnen, och att det ena
sättet inte är bättre än det andra. Entreprenörskap ska ingå
som en naturlig del i undervisningen i alla skolans stadier.
Undervisningen ska grundas på respekt för varje elev. Alla
elever ska uppleva att skolornas pedagogiska och sociala
klimat är gott. Kunskap är vägen till social utjämning.
Informations- och kommunikationsteknologin (IKT) är
här för att stanna och bör vara en naturlig och integrerad
del av undervisningen. Från årskurs 5 ska alla elever ha
en egen utrustning. Lärarna måste också ges kontinuerlig
utbildning i IKT så de kan utnyttja teknikens potential
i undervisningen. På Särlaskolan bedrivs ett spännande
arbete med ”flippade klassrum”. Det innebär att läraren
vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för traditionella föreläsningar i klassrummet. Detta ger mer tid och
utrymme i klassrummet för det praktiska arbetet. Det är
ett ypperligt exempel på hur tekniken kan användas för att
undervisa på nya sätt.
Centerpartiet anser att grundskolan ska bygga på en
tydligt demokratisk värdegrund och att skolan ska träna
eleverna i reflektion kring etik och moral. Vi vill ha en
skola med både ramar och kramar som ser varje elevs
behov. I budget för 2014 satsar vi 3 mnkr så att alla elever
kan få egen IKT-utrustning. Vi satsar också 5 mnkr på
höjda lärarlöner.

Gymnasium
Alla elever ska få en chans att lyckas oavsett
om de läser en teoretisk eller praktisk
gymnasieutbildning.

Gymnasieelever är individer, liksom vuxna, och har olika
talanger och intressen. Det är viktigt att gymnasieskolan
erbjuder en möjlighet för alla att utveckla sin egen potential och ger möjligheten att skapa en stabil grund att stå på
innan arbetsliv eller vidare studier tar över.
Centerpartiet vill ge eleverna många vägar ut i arbetslivet
och ge alla en ärlig chans att lyckas oavsett om det handlar
om högskoleförberedande eller yrkesinriktade studier. Vi
vill att alla elever ska garanteras möjlighet att läsa in
grundläggande eller särskild behörighet för högre studier
inom ramen för gymnasieskolan. Centerpartiet anser att
gymnasieskolan också har en särskilt viktig uppgift i att ge
elever kunskaper om entreprenörskap.
Det är av stor vikt att det sker en dialog mellan skola och
näringsliv för att koppla gymnasieskolans utbud av program till arbetsmarknadens behov av framtida arbetskraft.
2 mnkr avsätts 2014 för inkludering i gymnasieskolan.
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Livslångt lärande

En trygg ålderdom

Gymnasial vuxenutbildning ska vara likvärdig
med den utbildning som ges i gymnasieskolan.

God äldreomsorg handlar om kvalitet och trygghet. Kvalitet kan innebära att man själv får välja vem som kommer
hem och städar och utför andra tjänster i hemmet eller
att som äldre få ha inflytande över vilken typ av boende
man ska bo på. Men kvalitet handlar också om att få god
omvårdnad, möjlighet att få komma ut och promenera
eller att ha någon som håller en i handen. Vardagen ska
vara meningsfull och så innehållsrik som man själv önskar.
Alla dessa aspekter måste därför vara en del i utformandet
av en god äldreomsorg. Centerpartiet vill utveckla, inte
avveckla äldreomsorgen!

Vuxenutbildningen ska vara ett komplement för dem som
har behov av att komplettera sin grund- och gymnasieutbildning i ett senare skede av livet. Det är viktigt att
gymnasial vuxenutbildning är likvärdig den utbildning
som ges i gymnasieskolan och ger samma behörighet.
Yrkeshögskoleutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesvux, utgör en mycket viktig del i det livslånga lärandet och
är med sin tydliga koppling till arbetsmarknaden ett bra
sätt att både motverka arbetskraftsbrist och arbetslöshet.

Högre utbildning
Utveckla samverkan med det lokala näringslivet
och högskolan för att skapa fler kontaktpunkter
mellan företag och studenter.

Akademisk utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till högre utbildning av god kvalitet gynnar
näringslivet och vår gemensamma välfärd samtidigt som
den ökar människors valfrihet och trygghet. Centerpartiet
vill skapa ett nyfiket samhälle där sökandet efter kunskap
kan fortsätta långt efter ungdomsåren.
Utbyggnaden av den högre utbildningen i hela landet, som
Centerpartiet medverkat till, är en viktig motor i Sjuhäradsbygdens utveckling. Det är nu viktigt att ytterligare
förbättra kvaliteten och ge högskolorna och universiteten
möjlighet att satsa mer på forskning.
Borås är en högskolestad och Högskolan i Borås är viktig
för att tillgodose samhällets och näringslivets behov av
kompetens och utveckling. Högskolan bidrar också till en
mer levande stad. Det är viktigt att Högskolan i Borås kan
utvecklas och fortsätta vara attraktiv och konkurrenskraftig.
Högskolan i Borås med Textilhögskolan spelar en central
roll i det nya textilklustret, där Textile and Fashion Center
utgör en ny mötesplats. Samlokaliseringen av företag, utbildning, forskning och kultur i Textile Fashion Center ska
stimulera kontakter, samverkan och innovationer

Centerpartiet vill:
• Se mindre barngrupper och välutbildad personal i förskolan.
• Se olika driftsformer i förskolan.
• Att entreprenöriellt tänkande ska finnas med i undervisningen i alla skolans stadier.
• Att lärare och elever ges rätt förutsättningar för att
använda digitala verktyg i undervisningen.
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Ingen ska behöva vara utelämnad till ofrivillig ensamhet.
Släktingar och närstående, när sådana finns, tar ofta stort
ansvar som stöd och sällskap. Genom bättre samarbete
mellan den enskilde, frivilligorganisationer och kommunen kan många äldre personers ofrivilliga ensamhet brytas. Stöd, uppmuntran och mötesplatser för detta behövs.
Anhöriga gör stora insatser för sina närstående som har en
sviktande hälsa. De behöver uppmuntras, få stöd och utbildningsinsatser. Att vårda en närstående kan ge mycket
glädje, men kan också vara ansträngande. Centerpartiet
arbetar för att kommunen ska erbjuda ett bra anhörigstöd
så att den som vårdar en närstående kan få den avlastning
som behövs för att orka med sitt eget dagliga liv.
Fritidsverksamhet för de äldre ska erbjudas på alla håll i
kommunen, och mötesplatser ska finnas i närområdet,
gärna i samarbete med föreningslivet. Det är inte rimligt
att de gamla ska köras mellan stadsdelarna för att kunna
delta i aktiviteter och samvaro.
Det är också viktigt att satsa på personalen som tar hand
om de äldre. Dagens äldre lever längre. För att förbättra
vården och omsorgens kvalitet ska personalen kontinuerligt
ha möjlighet till kompetensutveckling. Allt fler äldre får
avancerad vård och behandling i hemmet och i särskilda
boenden vilket ökar behovet av kvalificerad omvårdnad. Vi
vill öppna för att biståndsbedömare i större utsträckning
ska ha medicinsk kompetens. Stor del av personalen inom
äldreomsorgen, ca 80 %, är utbildade undersköterskor, men
endast ett fåtal har fått en vidareutbildning med inriktning
mot äldre. Sjuksköterskan har en stor uppgift och ett stort
ansvar inom äldreomsorgen som också kräver specialistkunskap. Borås Stad borde som en stor vårdgivare se till
att kompetensutveckla personalen för att klara de framtida
utmaningarna med att ge patienter/vårdtagare god vård av
hög kvalitet. Centerpartiet vill införa utbildningstjänster
där sjuksköterskor och undersköterskor får specialistutbildning samtidigt som de bibehåller sin lön. Vi avsätter 1 mnkr
under 2014 för att komma igång med utbildningstjänster.
Ytterligare 12 mnkr går till Stadsdelsnämnds Öster för
arbete med att utveckla äldreomsorgen och kompetensutveckling av personalen.
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Valfrihet
Låt våra äldre få bestämma själva vem som ska
utföra serviceinsatser.

Det behövs en mångfald av aktörer- stora och små, privata
och offentliga, icke vinstdrivna och kooperativ- även
inom välfärdssektorn. För Centerpartiet är en viktig
grundtanke att politiken ska arbeta för att garantera individens valfrihet och självbestämmande i största möjliga
mån. Valfrihet inom hemtjänsten som vi har i Borås är ett
exempel, där den som är i behov av hemtjänstinsatser kan
välja vilket företag som ska komma hem och göra serviceoch omvårdnadsinsatser. De olika aktörerna måste ges
förutsättningar att bedriva sin verksamhet.
Kommunen garanterar tillgången, men vården kan utföras
av olika aktörer som blivit godkända av kommunen. Samtidigt är det viktigt att se att alla människor inte har möjlighet att på egen hand bedöma om kvaliteten på vården
eller omsorgen är godtagbar. I dessa fall krävs att kommunen är mycket tydlig med vilken kvalitet som ska levereras
och på vilket sätt den ska följas upp. Vi behöver därför
skärpa tillsynen, förbättra servicen vid val av omsorg och
stärka de äldres rättigheter. Våra äldre ska ha rätt till ett
gott och värdigt liv med ett ökat inflytande över vården.

Boende
Människor som är äldre än 90 år och känner
oro och otrygghet hemma ska få plats på
särskilt boende.

Inom äldreomsorgen är det viktigt att det finns olika
alternativ och nivåer av stöd för de äldre. Det är viktigt
att äldre kan bo kvar i de områden där de tidigare bott,
därför behövs trygghetsboende i alla delar av kommunen.
Vi behöver ha både dagverksamheter, korttidsplatser och
anhörigstöd av olika slag så att man kan bo kvar hemma
så länge som man önskar. Den dag man behöver ha ett
boende behövs det olika slag av kategoriboenden. Kommunens lokaler behöver vara flexibla så att man snabbt
kan växla verksamheter om behoven av vård och omsorg
varierar över tid. Det behöver också finnas kategoriboenden för yngre personer som är i behov av vård. Den
palliativa vården ska fortsatt ha en hög kvalitet och finnas
för vård i livets slutskede.
Hemtjänsten i Borås är hårt belastad. Allt fler äldre med
vårdbehov under hela dygnet bor kvar hemma. Den som
vill bo kvar så länge som möjligt i det egna hemmet ska
givetvis ges adekvat hjälp och stöttning för att kunna
göra det. Men det är inte rimligt att vi har en överbelastad hemtjänst och gamla som vill komma till ett särskilt
boende, samtidigt som vi står med tomma platser på äldreboenden. Biståndsbedömningen behöver utvecklas för att
bättre kunna se den gamla människans behov. Människor

med stort hjälpbehov och som känner sig otrygga måste
erbjudas plats på ett särskilt boende. Då de äldre flyttar
till särskilda boenden frigörs dessutom lägenheter.
Centerpartiet anser dessutom att Borås Stad även fortsättningsvis utan biståndsbedömning ska garantera alla som
fyllt nittio år en plats på särskilt boende.

Centerpartiet vill:
• Att äldrecentra med varierat boende och fritidsaktiviteter ska finnas i olika delar av kommunen.
• Se en större valfrihet inom äldreomsorgen.
• Att kommunen satsar på att kompetensutveckla vårdpersonal inom geriatrik.
• Att människor som är äldre än 90 år och anser sig
behöva plats på särskilt boende ska få det.

Maten I Våra Verksamheter
Vällagad svensk kvalitetsmat där många
av råvarorna produceras lokalt.
Om huvuddelen av de livsmedel vi konsumerar ska produceras ”någon annanstans” riskerar fokus att hamna enbart
på låga slutpriser, och risken är då att det blir på bekostnad
av kvalitet, miljön och andra sociala faktorer. Därför
arbetar vi i Centerpartiet för att Borås Stad ska servera mer
lokalproducerad mat i de kommunala verksamheterna.
Den stora vinsten med att handla mer från lokala producenter är att vi får kontroll över maten som serveras. Vi
vet vem som levererar maten. Vi slipper få i oss onödiga
tillsatser och gifter, eftersom svenska producenter verkar
under världens strängaste miljöskyddslagstiftning. Vi kan
också känna oss trygga med att djuren har behandlats väl.
Samtidigt stödjer vi den lokala landsbygdens utveckling
och framtid. Svenskt jordbruk ser till att vi kan fortsätta
ha öppna landskap och en biologisk mångfald. Våra
livsmedelsproducenter skapar arbetstillfällen och tillväxt i
Sjuhärad och vår närhet.
Maten ska så långt som det är möjligt lagas där den ska
ätas. Måltiden är också en viktig del i barns sociala och
pedagogiska utveckling. Barn och unga ska ha möjlighet att delta i matlagningen och lära sig mer om kost och
livsmedel. Vid ny- och ombyggnation av enheter ska til�lagningskök finnas med, och vi ska fortsätta att utveckla
mottagningsköken. Inriktning för kostverksamheten på
gymnasieskolan ska vara att alla kommunala gymnasieskolor har ett tillagningskök. Matdistributionen i Borås Stad
ska utgå från individens behov och det ska därför finnas
ett antal alternativa lösningar.
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Ekologiskt ska väljas om det är det bästa alternativet, men
fokus ska ligga på kvalitet, näringsinnehåll och lokalproducerat. Ett rikt odlingslandskap har stora natur- och
kulturvärden som främst bevaras genom att människor
även i framtiden aktivt arbetar med odling, skogsbruk och
djurhållning.
Maten har en stor betydelse för äldres välbefinnande.
Mat ger upplevelser för alla sinnen och att äta är ofta en
stund av social samvaro med andra. Att kunna delta i
matlagningen och få äta mat som man är van vid är av stor
betydelse. Användningen av närproducerade produkter
är en viktig del i matkedjan, likaså möjligheten att få vara
med och bestämma över sina måltider. Därför vill vi att
Borås Stad undersöker möjligheten att införa en matcheck.
Genom detta får de äldre ytterligare möjligheter att välja
om man vill äta god och näringsriktig mat i hemmet,
gärna levererad från en restaurang i närheten eller lagad
på en plats så nära som möjligt. Har man möjlighet och
ork att ta sig till en mötesplats och i gemenskap med andra
inta sin måltid är det naturligtvis det bästa. Hänvisning
eller ledsagning till restaurang ska vara en möjlighet för de
äldre. De som får mat levererad hem ska få varm mat om
så önskas.
Matsvinn är ett stort och onödigt slöseri. Det är ett slöseri
med våra gemensamma naturresurser och ekonomiska
medel. Borås har bedrivit ett framgångsrikt arbete för att
minska matsvinnet i kommunens skolor. Vi vill att det
arbetas fram en plan för minskning av matsvinnet även i
äldreomsorgen. Vi förslår att det tas ett helhetsgrepp och
att man låter måltiden stå i fokus för all verksamhetsplanering. Ett sådant förhållningssätt leder dessutom till
andra positiva följder kring måltiden inom äldreomsorgen.
Tänkbara åtgärder är; mätning av den mat som slängs,
målsättningar för att minska den mängd mat som hamnar
i soporna, samt utbildning i råvaruhantering. För att
måltiden ska stå i fokus kan utbildning krävas inte bara för
kökspersonal, utan även för omsorgspersonal, schemaläggare m fl.

Distributionscentral
Reducera ineffektiva transporter och underlätta
för lokalproducerande livsmedelsföretag att nå
den lokala marknaden.

Borås Stad är en stor uppköpare av både varor och tjänster.
Inte minst därför är det av stor vikt att vi agerar på ett
ansvarsfullt och långsiktigt hållbart vis. Närhetsaspekten
spelar en viktig roll och Centerpartiet i Borås förordar
sedan länge att kommunen ska köpa och upphandla mer
lokalproducerade livsmedel. Centerpartiet vill underlätta för lokalproducerande livsmedelsföretag att nå den
lokala marknaden och på sikt kraftigt reducera ineffek182

tiva transporter i närmiljön kring Borås. Som ett steg i
denna riktning vill vi upprätta en strategiskt placerad och
genomtänkt distributionscentral/omlastningscentral med
målet att underlätta för de lokala företagen att vara med i
upphandlingsförfarandet samt reducera transporterna. Vi
avsätter 500 tkr till Tekniska nämnden för att genomföra
en förstudie som ett första steg i inrättandet av en distributionscentral.

Centerpartiet vill:
• Att maten ska lagas där den ska ätas i så stor omfattning
som möjligt.
• Ekologiskt ska väljas om det är det bästa alternativet,
men fokus ska ligga på kvalitet, näringsinnehåll och
närproducerat.
• Att Borås Stad ska erbjuda en matcheck som kan nyttjas
av äldre och sjuka.
• Inrätta en omlastningscentral för att minska transporterna och underlätta för lokala producenter att vara med
i kommunala upphandlingar.

Fritid och hälsa
Arbete, en bra bostad och ett socialt liv är grunden för en
bra hälsa. En öppen dörr till arbete är den bästa folkhälsoinsatsen för att människor och hela kommunen ska
växa. Ett effektivt folkhälsoarbete kräver insatser på olika
nivåer i vårt samhälle och en bred samverkan över olika
sektorsgränser så att alla invånare känner trygghet och
framtidstro.
Alla människor ska ges möjligheter att ta eget ansvar för
sin hälsa och livsstil. Samhället ska hjälpa till genom att
möjliggöra enkel vardagsmotion. Säkra cykelbanor och
ytor för spontanaktiviteter, uppmuntran till idrott i skolan
och på fritiden är ett ansvar som vilar tungt på kommunen. Centerpartiet vill framförallt lyfta satsningar på
näridrottsplatser, isbanor och badplatser i hela kommunen,
som genom en god geografisk spridning kommer alla
invånare till del.

Föreningsliv
En aktiv fritid ger ett rikare liv.

Föreningslivets betydelse för folkhälsan är ofta underskattad. Idrotten som står för en stor del av föreningslivet
symboliserar ofta vikten av fysisk aktivitet för att leva ett
gott liv. Samtidigt glöms gärna den sociala delen bort;
den som återspeglas i att arbeta, ta ansvar och visa hänsyn
tillsammans. Forskning visar att barn och ungdomar som
idrottar i en förening klarar sig bättre i skolan, har bättre
självkänsla och får färre depressiva symptom, vilket yt-
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terligare visar vikten av föreningslivet i vårt samhälle. Det
handlar om att ge barn och unga en aktiv fritid men också
i förlängningen om att lära sig demokratins spelregler.
Sammantaget finner vi här anledningen till varför våra
föreningar måste värnas och den stora kraft som finns i
föreningslivet tas tillvara. Stöd ska ges till både små som
stora föreningar med fokus på barn och unga. Utslagning
i tidiga år är inte acceptabelt, alla barn och unga ska ges
samma möjligheter att medverka och respekteras för dem
de är. Kommunens del blir att stötta och försöka att bidra
med att skapa mötesplatser och anläggningar som underlättar för föreningarna att utvecklas vidare.

Anläggningar
Borås ska ha bra och ändamålsenliga
anläggningar och arenor för både stora och
små föreningar.

Säkra cykelbanor och ytor för spontanaktiviteter, uppmuntran till idrott i skolan och på fritiden är viktiga
ansvarsområden för kommunen. Centerpartiet vill framförallt lyfta satsningar på näridrottsplatser, isbanor, konstgräs och badplatser i hela kommunen, som genom en god
geografisk spridning kommer alla invånare till del. Flickor
och pojkar ska ha samma tillgång och samma möjligheter
att ägna sig åt idrott och fritidsaktiviteter.
Våra simhallar runt om i kommunen har en viktig uppgift
inte bara som motionsanläggningar utan även som sociala
mötesplatser. Flera av badanläggningarna är gamla och i
stort behov av renovering. Sandaredsbadet ska under 2014
genomgå en grundlig renovering och tillgänglighetsanpassning. I budget för 2014 avsätter vi 30 mnkr för detta
ändamål. Stadsparksbadet som byggdes på 80–talet behöver genomgå en renovering alternativt nybyggnation för att
bli ett modernt äventyrsbad. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete i Stadsparken. Den nya lekplatsen står färdig,
och ett Orangeri med rådrum planeras. Det är viktigt att
alla delarna diskuteras samtidigt för att få en stadspark och
ett bad som arkitektoniskt hänger samman.
Boråshallen är kommunens enda stora evenemangsarena
inomhus. Hallen är gammal och behöver rustas upp liksom utökas med en träningshall för att inte som i dagsläget flytta föreningar vid varje evenemang i hallen. En
förstudie för upprustning och tillgänglighetsanpassning är
gjord. Vi vill renovera hallen och avsätter 7 mnkr under
2014 för att komma igång med arbetet, och planerar att
investera ytterligare 7,5 mnkr under 2015.
Under 2014 vill vi skapa förutsättningar för ett nytt Gymnastikens hus som även innehåller anpassade idrottslokaler
för människor med funktionsnedsättning. Detta kommer
att förverkligas i den nuvarande Sjuhäradshallen. Vi satsar
700 tkr på detta projekt under 2014.

Att locka barn till rörelse i alla former måste bli en prioriterad fråga för kommunen. Likaså bör arbetet med att
spola isar vintertid runt om i kommunen fortsätta, detta
för att öka möjligheterna för fler barn och unga att prova
på att åka skridskor. Konstis på Boda välkomnas. Idrottsskolan är en annan satsning som nu tar fart för att få fler
barn att prova på olika former av idrott. Centerpartiet ser
det som självklart att alla barn 6-10 år i hela kommunen
ska erbjudas att delta i idrottsskolan. Vi ser också att en
idrottsskola för tonåringar vore värt att pröva för att få fler
ungdomar att prova på och delta i föreningslivet.
Under 2013 har kommunen anlagt tre fullstora konstgräsplaner vid idrottsanläggningar runt om i kommunen,
ett arbete som bör fortsätta enligt plan 2014 med en bra
geografisk spridning i kommunen. Vi planerar att anlägga
planer i Boda och på Byttorp, och att byta ut den som
finns i Dalsjöfors.
Centerpartiet ser även behovet av att näridrottsanläggningar med multisportarenor för barn och unga fortsätter
att utvecklas runt om i vår kommun. Likaså bör kommunen satsa på att anlägga fler bastu-, bad- och friskvårdsanläggningar tillsammans med föreningslivet. En lämplig
plats vore vid Byttorpssjön.
Parkour har seglat upp som en populär metod att träna
kroppen utan hjälpmedel genom att snabbt och effektivt
ta sig förbi hinder. Under 2014 vill vi att Borås får sin
första parkouranläggning. Detta kan ses som ytterligare en
satsning på folkhälsoperspektivet. En parkouranläggning
ska planeras i samarbete med föreningslivet. En tänkbar
placering är i anslutning till skate-hallen.

Barn och ungas hälsa
Föräldrastöd och tidiga insatser måste
prioriteras för att förebygga ohälsa hos våra
barn och unga.

I arbetet runt våra barn och unga finns många aktörer så
som förskola, skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri samt övrig sjukvård och polisen. För att ingen ska falla
mellan stolarna och för att insatserna ska ge effekt krävs
att de sätts in tidigt samt att dessa bygger på kunskap och
erfarenheter.
Att stärka föräldraskapet är en annan viktig framtidsinvestering. Föräldrar ska ges stöd att vara föräldrar, ta sitt
ansvar och ge sina barn en god uppväxt. Borås har snart
en familjecentral i varje stadsdel. Centerpartiet skulle
gärna även se samverkansförsök liknande familjecentraler
men där fokus är tonårsbarn.
Centerpartiet är måna om att ta fasta på barn och ungas
inflytande och delaktighet. Vi verkar därför för inrät183
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tandet av en permanent tjänst som barnrättsstrateg.
Barnrättsstrategens främsta uppgift ska vara att kartlägga
förvaltningarnas arbete med barn och ungas inflytande.
På många av skolorna genomförs trygghetsvandringar för
att hitta otrygga miljöer inom skolområdet. För att öka
tryggheten i skolan vill Centerpartiet att trygghetsvandringar sker på alla grundskolor i kommunen.
Centerpartiet kräver minst en öppen fritidsgård per tidigare kommundelsområde hela året om, även på sommaren.
Genom öppna fritidsgårdar i hela kommunen skapas en
trygg mötesplats för våra ungdomar. Gårdarna ska samverka med det omgivande samhället och ta tillvara på samt
utveckla ungdomars intressen. Vi ser också mycket positivt
på föreningsdrivna fritidsgårdar och ökad samverkan med
olika organisationer. Brygghuset är en viktig mötesplats
för ungdomar mellan 16-24 år. Här drivs frågor om ungas
framtid när det gäller arbetsliv, hälsa, kultur och fritid.

Centerpartiet vill:
• Renovera Boråshallen till en modern evenemangsarena.
• Bygga om Sjuhäradshallen till ett nytt Gymnastikens
hus, och bygga en hall för funktionshindrade.
• Att Sandaredsbadet renoveras och tillgänglighetsanpassas.
• Att det ska finnas öppna fritidsgårdar även på somrarna.

Besöksnäring och kultur
Besöksnäring
En stad av Borås storlek bör ha en eget
kongresscenter.

Besöksnäringen har stor betydelse för vår kommuns
utveckling. För att turism- och besöksnäringen ska spela
en mer betydande roll i framtiden måste en vidareutveckling ske och kvaliteten öka, detta genom samverkan med
privata aktörer. Centerpartiet står bakom satsningen på att
Borås ska få ett kongresscenter som kan inhysa evenemang
inom många olika områden. Logistikfrågan måste lösas på
ett funktionellt och trafiksäkert sätt.
Centerpartiet vill se en ökad satsning på så kallad natur- och kulturturism, där människan ges möjlighet att
se mörkret och höra tystnaden. Även ”eventområdet” vid
Borås Djurpark och Knalleland är prioriterat och bör byggas ut i samarbete med näringslivet.
Saltemads Camping ägs och drivs idag av kommunen.
Centerpartiet tror att campingen skulle kunna utvecklas
vidare men ser inte att driften behöver skötas av kommunen utan vill öppna upp för att lägga ut den på entreprenad.
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Kultur
Ett rikt kulturutbud som är tillgängligt för alla.

För Centerpartiet är det centralt att alla, oavsett bakgrund
och livsvillkor, utifrån våra önskemål och förutsättningar
ska kunna ta del av ett starkt kulturutbud. Det ska inte
spela någon roll om du har ditt ursprung i ett annat land,
om du har någon funktionsnedsättning, var du bor eller
under vilka sociala och ekonomiska villkor du lever. Kulturen ska vara tillgänglig för alla.
I maj slår Textilmuseet upp portarna till sina nya lokaler
i kvarteret Simonsland. Det innebär en unik möjlighet
för Borås Stad att ta tillvara och förvalta det kulturhistoriska arvet, samtidigt som det blandas med och ges nytt
liv genom nytänkande och utveckling på Textile and
Fashion Center. Den satsning som kommun, näringsliv
och högskolan gör tillsammans är en långsiktig satsning
som kräver uthållighet, men som kommer att sätta Borås
ytterligare på kartan som ett säte för texilteknik, mode
och design. För Centerpartiet är det viktigt att det görs
satsningar på alla Borås museum. Vi verkar för en renovering av de kulturhistoriska byggnaderna i Ramnaparken,
som idag är eftersatt. Vi satsar 300 tkr under 2014 till en
förstudie om hur Ramnaparken skulle kunna rustas upp.
Utanför centralorten vårdas och underhålls ofta äldre
byggnader av ideellt arbetande hembygdsföreningar. Detta
arbete bör stödjas och uppmuntras.
Kulturen är viktig för människors hälsa och välmående,
och för kommunens utveckling. Ideella organisationer,
föreningsliv samt studieförbunds medverkan och engagemang spelar en viktig roll. Barn och ungdomar ska tidigt
komma i kontakt med kultur inom olika områden. Barnoch ungdomskulturen ska prioriteras som en motvikt till
det kommersiella utbudet. Mångkultur bygger på öppenhet och respekt för varandra.
Det är viktigt att det satsas inte bara på centralorten utan
också på ytterområdena. Kultur ska finnas med som en
naturlig del i satsningar på lokal utveckling. Hembygdsföreningar och byalag ska kunna förverkliga idéer och
projekt. Bygdegårdarna och andra samlingslokaler på
landsbygden ska kunna erbjuda aktiviteter och vara öppna
för alla.
Ett livskraftigt kulturliv bidrar också till en ort eller
regions attraktionskraft både när det gäller att locka till sig
nya invånare och för att öka kulturturismen.
Skulpturstaden Borås är ett begrepp i hela landet, och ska
fortsätta att vara det. För att få möjlighet att behålla och
framförallt utveckla skulpturstaden är en kontinuerlig
tillförsel av medel viktig. Under 2014 går Borås fjärde
skulpturbiennal av stapeln vid Textile Fashion Center.
En satellit av biennalen förlagd till Norrby ska vidga dess
upptagningsområde.
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Kulturverksamhet för barn och vuxna med biblioteken i
centrum och ute i stadsdelarna är viktigt för invånarna.
Därför måste det satsas resurser på de mindre biblioteken.
Kulturskolan fyller en viktig funktion. Idag har Kulturskolan inte ändamålsenliga lokaler.
Kulturaktiviteter är viktiga i alla sammanhang, exempelvis på äldreboenden och i skolor. De lokala föreningarna
är en tillgång i sammanhanget. Mötesplats Norrby är ett
positivt exempel. Vi behöver fler mötesplatser i alla delar
av stan.

är det viktigt med fungerande samarbete mellan exploatör, markägare och närboende. Här har också kommunen
en viktig informationsroll. Centerpartiet välkomnar att
exploatörer nyttjar så kallad bygdepeng. Denna innebär
att delar av produktionsvärdet kommer den lokala bygden
till del samtidigt som den underlättar omställningen av
energisystemet och ägande av elproduktionen sprids. Vi
vill också att kommunen tar fram en solcellsplan.
Det är viktigt att Borås har en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. Dock bör Borås vattenskyddsområde inte
innebära fler inskränkningar än nödvändigt för enskilda
och företag.

Centerpartiet vill:
• Att Borås får ett eget kongresscenter.
• Satsa mer på natur- och landsbygdsturism.
• Att de kulturhistoriska byggnaderna i Ramnaparken
renoveras.
• Att kultur ska vara tillgänglig i hela kommunen.

En hållbar framtid
Centerpartiet i Borås står för en politik som förenar
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Vi måste ha
tydliga och enkla regler och verktyg som gör att var och
en kan och vill bidra till en hållbar utveckling. Det ska
vara enkelt att vara miljövän, därför ska vi underlätta för
företag och människor som vill satsa på miljöarbete, ny
teknik och miljövänligt agerande genom information och
ekonomiska incitament. Genom detta skapas förutsättningar för bestående välfärd. En vision i Centerpartiets
miljöarbete är att Borås senast år 2020 ska nå målet att bli
en fossilbränslefri stad.

Energi
Förnyelsebar energi och energibesparing är
inte bara positivt för miljön utan även för
sysselsättningen i kommunen.

Centerpartiet i Borås verkar för att förnyelsebar energi
successivt ska ersätta fossila bränslen. Satsningar på förnyelsebar energi och energibesparing är inte bara positivt
för miljön utan även för sysselsättningen i kommunen.
Genom att utnyttja landsbygdens möjligheter att producera energi skapas nya arbetstillfällen.
Centerpartiet vill vara med och snabba på omställningen
så att Borås kan bli den fossilbränslefria staden så fort som
möjligt. Vi behöver en mångfald av energi för att kunna
trygga vår försörjning och ställa om till en hållbarare
energianvändning. Att ta tillvara på sol- och vindkraftsenergins möjligheter är en viktig del för att snabbare nå
målet. För att vindkraftsetableringar ska bli framgångsrika

Återvinning
Generösare öppettider på våra
återvinningscentraler.

Återvinningsbara resurser ska i möjligaste mån återvinnas.
God tillgänglighet till återvinningscentraler, där privatpersoner kostnadsfritt kan lämna sitt avfall, är en viktig
aspekt i detta arbete. Vi vill att även Sandared-Sjömarken
får en återvinningscentral.
Borås ska ligga i framkant vad gäller utveckling kring
avfallshantering och energiproduktion, men även kring
energibesparande åtgärder. Grön teknik är en överlevnadsfråga för framtiden när fossila bränslen ska fasas ut och
ersättas med förnyelsebar energi.
Vi ser positivt på det internationella miljösamarbete som
bedrivs inom ramen för Waste Recovery, vilket involverar
aktörer ifrån såväl näringslivet, Högskolan som staden.
Att bidra till en bättre miljö är angeläget då Borås ligger i
framkant på miljöteknikområdet.

Fair Trade City
Ett gemensamt engagemang för alla boråsare.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som
engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling,
ett aktivt informationsarbete samt utbud av Fairtrade-produkter i butiker, på kaféer, restauranger och arbetsplatser.
Centerpartiet står helhjärtat bakom att Borås ska vara en
Fairtrade City.
För att vi ska kunna fortsätta vara en Fairtrade City krävs
ett gemensamt engagemang mellan kommun och näringsliv så att utbudet av Fairtrade-märkta produkter ökar varje
år. Detta är ett viktigt arbete som ska fortsätta bedrivas
och värnas.
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Infrastruktur
Samlat resecentrum för ökad tillgänglighet
och snabba byten.

Centerpartiet i Borås vill skapa en bättre miljö i kommunen genom att verka för att fler bilar drivs med förnyelsebara bränslen. De som väljer att köra elbil ska få parkera
gratis, och laddningsstationer ska vara gratis att använda
och finnas runt om i kommunen. Cykelvägar bör byggas
ut för att göra Borås till en cykelvänligare stad.
Kollektivtrafiken måste utvecklas så att fler använder den.
Centerpartiet var med och drev igenom den enhetstaxa
som infördes i Borås 2011 men det finns mycket kvar att
göra. Bl a vill vi öka framkomligheten genom centrum för
de större busslinjerna.
För den som bor utanför stan är det svårt att förflytta sig
med kollektivtrafiken. Turerna är glesa och hållplatserna
få. Flera busslinjer har dragits in. I andra kommuner har
man testat tågtaxi och flexibla busslinjer där resenärerna
ringer och beställer turer. Vi vill utreda hur dessa lösningar skulle kunna vara ett alternativ till indragna busslinjer
i Borås.
En stad av Borås storlek med många besökare behöver ett
samlat resecentrum! Det ska vara lätt att använda kollektivtrafiken, ett naturligt flöde ska finnas och tydligheten
ska vara stor. Idag är det många som pendlar både till
och från Borås från våra grannkommuner. Rörligheten är
viktig för tillväxten, och inom detta område är såväl väg
som järnväg viktiga. Centerpartiet välkomnar beskedet att
första etappen i Götalandsbanan nu ska byggas, och kommer att fortsätta verka för att hela etappen byggs ut så fort
som möjligt. Vi vill utreda hur ett samlat resecentrum bäst
kan genomföras i närheten av centralstationen. Det som
behöver tittas närmare på är bl a platsbehov och ett eventuellt utnyttjande av Krokshallsberget. Vi behöver också
fler parkeringsplatser i nära anslutning till Resecentrum.

Borås – Göteborg, en
arbetsmarknadsregion
Borås ingår i Göteborgs arbetsmarknadsregion.

Borås ingår i Göteborgs arbetsmarknadsregion. Därför
måste man på ett snabbt och enkelt sätt kunna ta sig till
och från jobbet. Fortsatta satsningar på kollektivtrafiken
är därför nödvändiga i samarbete med Västra Götalandsregionen. Ett lysande exempel är satsningen på buss 100,
vilket har ökat kollektivresorna mycket.
En satsning på snabbjärnväg Borås – Göteborg via Landvetters flygplats är också nödvändigt så snart som möjligt.
Givetvis ska den även fortsätta västerut som ett led i Eu-
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ropakorridoren samt ge möjlighet till snabbare förbindelse
mellan våra två största städer.
Det behövs bättre vägförbindelser mellan östra och norra
Borås. Idag måste den som vill ta sig från Hulta, Brämhult
och Hässleholmen till de norra delarna av Borås med bl a
Borås Arena och Knalleland åka via Centralbron eller
Kungsleden då det inte finns någon närmare väg. Detta
medför onödiga utsläpp i centrum, och försvårar för uttryckningar av räddningstjänsten. En ny och tidsenlig
trafikplan är målsättningen, vilket förutsätter att en ny
översiktsplan fastställs.

Cykelstaden Borås
Utbyggda cykelvägar för en bättre miljö.

Centerpartiet i Borås vill skapa en bättre miljö i kommunen genom att verka för att fler bilar drivs med förnyelsebara bränslen. De som väljer att köra elbil ska få parkera
gratis, och cykelvägar bör byggas ut för att göra Borås till
en cykelvänligare stad.
Allt mer utvecklas Borås till att bli en cykelstad. Pumpstationer börjar komma, cykelvägarna börjar bindas ihop och
vi har koll på hur många som cyklar vissa sträckor. Men
det finns mer att göra. Centerpartiet vill att en ny cykelplan ska antas. Där ska vi efter en prioriteringslista satsa
på gång- och cykelvägarna både i centrum och i de mindre
samhällena. Det är viktigt med säkra gång- och cykelvägar
för att binda ihop samhällen och viktiga mötesplatser.
Centerpartiet har lämnat in en motion om att vi vill se att
det byggs en gång- och cykelväg mellan Sandhults kyrka
och idrottsplatsen på väg 1762. Utmed denna sträcka
ligger också kyrkogården och många personer tar sig dit
gående eller cyklande från Sandhults tätort. På denna vägsträcka går det mycket tung trafik och bilisterna kör fort.
Vi vill också att det snarast byggs en gång- och cykelväg
mellan Kinnarumma och Fagersberg i Viskafors för att
binda ihop samhällena och trygga trafiksäkerheten. Vi vill
att Borås Stad omgående tar initiativ till att i samverkan
med Trafikverket planera, projektera och budgetera för att
snarast färdigställa gång- och cykelvägar på de två ovan
nämnda vägsträckorna.
Centerpartiet vill se ett samlat resecentrum och då vore
det utmärkt att placera ett cykelgarage i anslutning till
det, och på andra platser. Det måste vara enkelt att förflytta sig med cykel, lätt att parkera den och sedan lätt att
hämta den på ett tryggt och säkert sätt. Ett cykelgarage
medger detta.
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Centerpartiet vill:
• Att Borås Stad satsar på utbyggnad av förnyelsebar
energi.
• Att Borås Resecentrum byggs ut och blir samlat.
• Att det byggs en ny väg som förbinder östra och norra
Borås.
• Att en ny cykelplan antas.

Ekonomiskt perspektiv
Vår ambition är att kommunen ska ha en stark, stabil ekonomi med långsiktiga förutsättningar för verksamheterna.
Det är viktigt att etablera en förändringskultur och ta till
vara på de förslag till förbättringar och nya arbetssätt som
kommunens anställda föreslår. Effektivisering av befintlig
verksamhet är avgörande för att långsiktigt kunna frigöra
resurser till nya behov inom t.ex. skolan, barnomsorgen
och äldreomsorgen. För att frigöra medel till verksamheterna är vi öppna för att lägga ut fler av kommunens
verksamheter på entreprenad. Lokalvård och restaurangverksamhet inom skola och äldreomsorg är två exempel.
För budget 2014 redovisar Centerpartiet ett resultat på
81 mnkr. Resultatet uppnås genom att ca 30 mnkr tas
ur resursutjämningsreserven. Extra intäkter om totalt
15,4 mnkr fås genom flera åtgärder. Vi utfärdar ett riktat
effektiviseringskrav till Samhällsbyggnadsnämnden och
Tekniska nämnden om 2 %, samt 5 mnkr vardera till
Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden. Vi anser
att driftstart av ett Orangeri i Stadsparken är troligt under
2015.
Vi är av åsikten att kommunens service/tekniska organisation bör ses över. Därför väljer vi att belägga dessa ”hårda”
nämnder med ett högre effektiviseringskrav. Vi vill få
tydliggjort vilka möjliga effektiviseringar som kan göras
och säkerställa att dessa sedan genomförs. Effektiviseringskravet får inte tillgodoses genom ökade kostnader för
övriga verksamheter.
Centerpartiet vill utveckla, inte avveckla, äldreomsorgen!
En av de viktigaste resurserna för en god äldreomsorg är
personalen. För att komma igång med utbildningstjänster

för sjuksköterskor under 2014 har vi avsatt 1 mnkr. Ytterligare 12 mnkr går till Stadsdel Östers arbete med kvalitetsoch kompetensutveckling, samt bevarande och utveckling
av vård och omsorgsboenden.
Vi avsätter 500 tkr till en landsbygdsutvecklare som ska
göra en nulägesanalys över service- och näringslivssituationen på landsbygden i kommunen, samt utveckla lokala
servicestrategier.
Under 2014 ger vi 20 mnkr i ökade anslag till förskolan.
Tänkbara satsningar är mindre barngrupper, satsningar på
personalen och att säkerställa att barn som behöver särskilt
stöd får sina behov tillgodosedda.
Skolverksamheten i Borås tilldelas 10 mnkr som bland
annat går till satsningar inom informations- och kommunikationsteknologin samt höjda lärarlöner.
Vi ger Kulturnämnden anslag på 8,8 mnkr. Utöver Textilmuseets etablering på Simonsland finns utrymme för
en förstudie kring hur Ramnaparken skulle kunna rustas
upp.
Maten vi äter har stor betydelse för vår hälsa och vårt
välbefinnande. Då vi handlar mer från lokala producenter
får vi kontroll över maten som serveras. Vi slipper få i oss
onödiga tillsatser och gifter, eftersom svenska producenter
verkar under världens strängaste miljöskyddslagstiftning. Vi kan också känna oss trygga med att djuren har
behandlats väl. Samtidigt stödjer vi den lokala landsbygdens utveckling och framtid. För att underlätta för lokala
livsmedelsproducenter, och samtidigt minska de onödiga
transporterna, ger vi Tekniska nämnden 500 tkr till en
förstudie som ett första steg mot inrättandet av en distributionscentral.
Sociala omsorgsnämnden tilldelas 14 mnkr som bland annat ska gå till att öppna ett härbärge för hemlösa.
Sammantaget innebär våra prioriteringar att äldreomsorgen får 13 mnkr mer än vad den får i det Rödgröna
budgetförslaget. Stadskansliet, Kulturnämnden och Tekniska nämnden får ökade anslag av oss som går till olika
landsbygdsutvecklande satsningar.
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KOMMUNBIDRAG PER NÄMND

tkr

Nämnd

Budget
2014

Kommunfullmäktige

11 000

Stadsrevisionen

4 300

Kommunstyrelsen
- kommunledning Stadskansliet

61 350

- kommungemensam verksamhet

97 950

Valnämnden

4 800

Överförmyndarnämnden

5 500

Lokalförsörjningsnämnden
-lokalförvaltning
-övrigt

707
30 100

Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid- och folkhälsa

mnkr
Budget
2014

Verksamhetens intäkter

1 158,5

Verksamhetens kostnader

-6 160,7

Nettokostnader

-5 002,2

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-193,0
-5 195,2

Skatteintäkter

4109,6

Generella statsbidrag och utjämning

1104,6

Finansnetto

33,0

Resultat före extraordinära poster

52,0

Extraordinära intäkter
143 200

- föreningsbidrag

37 100

Servicenämnden

-5 000

Samhällsbyggnadsnämnden

32 732

Extraordinära kostnader
Årets resultat

52,0

Balanskravsresultat med RUR ca +30 mnkr

81,0

Nyckeltal

Tekniska nämnden
- väghållning skog parker mm

RESULTATRÄKNING

140 395

- persontransporter

58 100

Miljö och konsumentnämnden

18 800

Skatte- och bidragsintäkter
Ökning skatte- och bidragsintäkter, %

5 214,1
2,6

Kulturnämnden

147 900

Verksamhetens nettokostnader

Utbildningsnämnden

458 700

Ökning verksamhetens nettokostnader, %

3,5

Arbetslivsnämnden

214 400

- därav nämnderna, %

3,7

648 400

Hela kommunsektorn, %

3,1

Sociala omsorgsnämnden
SDN Norr
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

57 150
893 400

SDN Väster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

25 250
1 101 150

SDN Öster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

52 350
971 100

SDN modellen

2 965 650

Summa

5 210 834
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Nettoinvesteringar

5 195,2
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Investeringsplan 2014
Verksamhet

Investeringsplan 2014
Budget
2014

Verksamhet

Budget
2014

FRITID OCH KULTUR

GEMENSAMMA FUNKTIONER
Ventilation och energiåtgärder

5 000

Idrotts- och fritidsanläggningar

Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler

1 000

Konstgräsutveckling (av totalt 21 000)

7 000

Hyresgästanpassningar

4 000

Restaurering av Vattentornet

1 000

Diverse mindre inventarier på idrottsanläggningar (av totalt 4 500)

1 500

Belysning

1 000

Evenemangsstaden Borås, SM-veckan 2014

2 000

Orangeriet i Stadsparken (av totalt 19 500)

9 750

Näridrottsplatser

1 000

Flytt av administration, inventarier

5 300

Boråshallen (av totalt 12 mnkr)

7 000

Kopiatorer/utskriftsenheter (av totalt 9 000)

3 000

Fordon och maskiner (av totalt 30 000)
Kommunikationsutrustning IT
Summa Gemensamma funktioner

10 000
3 000
43 050

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Sandaredsbadet
Kulturverksamhet
Konstnärlig utsmyckning samt inköp av konst
(av totalt 2 400)

Inköp av fastigheter

40 000

Summa Infrastruktur och skydd

40 000

800

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst

100

Nytt scengolv och fallridå

990

Textile and Fashion Center (Simonsland)

Markförsörjning

30 000

Inventarier och diverse mindre investeringar
Summa Fritid och kultur

9 450
500
60 340

AFFÄRSVERKSAMHET

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Näringsliv

Kommunikationer
Attraktiv stad (av totalt 9 000)

3 000

Div mindre gatu- och broarbeten
(av totalt 19 500)

6 500

Program för tillgänglighet (av totalt 3 000)

1 000

Gång- och cykelvägar (av totalt 9 000)

5 000

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort
(av totalt 3 000)

1 000

Upprustning centrummiljöer (av totalt 3 000)

1 000

Viared

6 000

Borås flygplats

500

Saltemadsbron

3 500

Förbifart Sjöbo- Fristadvägen genom Sjöbo

7 730

Promenadstråk längs Viskan (av totalt 6 000)

1 000

Utbyggnad av övriga industriområden
(av totalt 75 000)

25 000

Utbyggnad av Västra Viared (av totalt 236 700)

27 600

Utbyggnad av Nordskogen (av totalt 20 000)

20 000

Bostäder
Utbyggnad av bostadsområden

10 000

Summa Affärsverksamhet

82 600

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Förskola
Trandaredsgården tillbyggn 2 avd

12 500

Förskola Johanneslundsgatan, 7 avd

27 500

Parkverksamhet

Förskola Dammsvedjan, 6 avd
(av totalt 28 000)

1 000

Grönområdesplanen (av totalt 1 500)

Frufällegården, ombyggnad kök

2 340

500

Lekplatser (av totalt 12 000)

5 000

Förskola, Hestra 7 avd

Alelyckan

1 000

Förskola Trandared, 6 avd (av totalt 27 968)

Sjömarkensbadet upprustning

2 500

Förskola Milstensgården, 7 avd

Parkouranläggning

1 000

Förskola Ramnås, 6 avd (av totalt 27 500)

Summa Gator, vägar, parker

46 230

Förskola Bergsäter, 6 avd
Förskolor inventarier samtliga SDN
(av totalt 8 000)
Summa Förskola

989
1 000
27 393
6 500
500
3 000
82 722
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Vi yrkar

Investeringsplan 2014
Verksamhet

Budget
2014

Grundskola
Bodaskolan etapp 2 inkl stadsdelskontor
(av totalt 196 406)

30 000

Särlaskolan (av totalt 16 000)

1 000

Bergdalsskolan ombyggnad

2 009

Ombyggnad Kristinebergskolan inkl ny
gymnastikbyggnad (av totalt 98 921)
Ombyggnad Svedjeskolan förstudie
Summa Grundskola
Summa Pedagogisk verksamhet

58 034
500
91 543
174 265

VÅRD OCH OMSORG
Omsorg om äldre- och funktionshindrade
12 lgh soc psyk ej lägesbestämda
(av totalt 24 213)

1 213

Teknikgatan 6 lgh soc psyk

4 102

Kadriljgatan 6 lgh LSS (av totalt 14 400)

3 700

Norra Sjöbogatan 6 lgh LSS

6 355

Logatan 5 lgh (f d Älggatan) LSS

2 092

Inventarier boenden (av totalt 2 800)
Summa Vård och omsorg
SUMMA NETTOINVESTERINGAR
Därav utbyggnad av nya industrioch bostadsområden
Nettoinvesteringar exkl nya industrioch bostadsområden
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800
18 262
464 747

82 600
382 147

Bifall till Centerpartiets Budget 2014 för Borås Stad i sin
helhet.
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Kristdemokraternas budgetförslag
för Borås Stad 2014
”Borås ska vara Sveriges bästa kommun att
växa upp och leva i”
För ett bättre Borås att
växa upp och leva i
I handen håller du Kristdemokraterna alternativa budget
för Borås Stad 2014. Det är en budget som tar ansvar
för ekonomin och som säkerställer att en hög kvalitet på
välfärden kan bibehållas även i framtiden. Men framförallt
är det en budget som sätter familjen, barn och unga samt
de äldre i fokus. Budgetåret 2014 satsar Kristdemokraterna
på en bättre uppväxt och ett mer värdigt åldrande för
boråsarna.
Borås Stad har över tid haft en god ekonomisk hushållning och en budget i balans. Dessvärre kan vi konstatera
att detta har rubbats under nuvarande mandatperiod. De
senaste åren har stadens budgetar haft svaga resultat med
investeringsnivåer som ej ligger inom stadens finansiella
målsättning. Denna utveckling är inte hållbar i längden.
Kristdemokraterna vill ta ansvar för Borås inte bara nu,
utan även i framtiden.
Hur får du ihop det? Jobb, dagishämtning, fritidsintressen,
matlagning och umgänge med familjen - att hinna med
vardagen har visat sig bli allt svårare. Kristdemokraterna
har, som inget annat parti, familjen i fokus och arbetar
för att förbättra barns och familjers vardag. Därför vill
vi se minskade barngrupper och en ökad personaltäthet i
förskolan.

Förskola, skola och gymnasieskola är viktiga delar i en
modern välfärd och lägger grunden för en trygg uppväxt
och ett ansvarsfullt vuxenliv. Dessa områden undantar vi
från effektiviseringskrav.
Vardagen är lika värdefull för de äldre som den är för
barnfamiljer. Kristdemokraterna vill därför införa seniorrabatter på kultur – och idrottsevenemang. Vi prioriterar
även en högre kvalitet på äldreomsorgen och vill upprätta
en äldrevårdscentral och förbättra stödet till anhörigvårdare.
Ett hållbart samhälle där vi gemensamt tar ansvar för
stadens miljö är grundläggande för oss Kristdemokrater.
För att uppnå detta prioriterar vi bl a att elförbrukning i
kommunens bostadsbolag minskar och att nya energikällor utvecklas.
Med den här budgeten vill vi göra Borås till Sveriges bästa
kommun att växa upp och leva i.

Kommunfullmäktigegruppen
Falco Güldenpfennig
Sara Degerman-Carlson
Hans Gustavsson
Åke Ekvad
Ingela Hallgren
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Ett värdeorienterat parti
Kristdemokraterna – värdekonservativt och
socialt radikalt

Vitsippan är känd för sitt rotsystem. Jämförelsen mellan
denna oansenliga men livskraftiga blomma och kristdemokratisk politik i praktiken är viktig. Utan förankring i en
underliggande ideologi blir politik bara populistiskt tyckande och ett sökande efter dagsaktuella frågor som kan ge
genomslag i media. Kristdemokratin vill vara en motkraft
till nyliberalismens tro att marknaden löser allt och till
socialismens tro att staten är bäst lämpad att ta ansvar för
våra liv. Kristdemokratin förenar tron på allmängiltiga
värden och gemenskaper med ett socialt ansvarstagande
där de svagaste i vårt samhälle har den största rätten till
det offentligas stöd. Alla människor har samma okränkbara och absoluta värde. För oss Kristdemokrater är rätten
till liv central - det måste gälla som övergripande princip
på hela politikens fält. Vi Kristdemokrater utgår alltid från
ideologin, oavsett om det är på regional eller lokal nivå.
Den ger oss en fast värdegrund och inspiration till ett
medmänskligt samhälle. Därför inleds denna budgettext
med en presentation av vår ideologi och grundläggande
värderingar som kan sammanfattas; personalistisk människosyn, människans ofullkomlighet, förvaltarskapstanken, subsidaritetsprincipen och solidaritetsprincipen.

En personalistisk människosyn
Personalism är Kristdemokraternas alternativ till individualism och kollektivism. För oss är inte den enskilde sig
själv nog och oberoende av andra, men inte heller bara
en anonym kugge i det stora samhällsmaskineriet. Varje
människa är unik och behöver gemenskap med andra för
att utvecklas. Det kristdemokratiska samhällsbygget tar
därför sin utgångspunkt i människans helhet och betonar människans behov av gemenskap, eftersom det är de
nära relationerna som ger oss trygghet och möjlighet att
växa som människor. Den viktigaste gemenskapen finns
i familjen. Där ges varje individ möjlighet till kärlek,
omtanke och förståelse samtidigt som man möts av ansvar
och krav.

Människans ofullkomlighet
Vår människosyn utgår från att människan är förnuftig.
Hon har förmågan att välja mellan bra eller dåliga beslut,
men hon måste även ta ansvar för sina egna handlingar.
För människan gäller naturliga rättigheter som rätten till
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liv, frihet, eget ägande och till frukten av det egna arbetet.
Människan är dock ofullkomlig och denna insikt gör att
vi eftersträvar maktdelning för att inte enskilda människor
eller grupper ska få alltför stor makt, vilket även formar
vår politiska verksamhet. Ofullkomlighetstanken innebär
också att vi inser att alla kan göra fel, att alla förtjänar en
ny chans och att det värdegrundsbyggande arbetet aldrig
får upphöra.

Förvaltarskapstanken
Förvaltarskapstanken innebär att människan har ett ansvar att bruka och bevara istället för att slita och förbruka.
Detta gäller samhällets alla områden, men främst inom
synen på samhällsekonomi och miljö. Kristdemokraterna
vänder sig därför emot de avigsidor i konsumtionssamhället som lett till en materialistisk slit- och slängfilosofi.

Subsidiaritetsprincipen
Beslut ska fattas på lägsta möjliga och ändamålsenliga
nivå. Det som familjen kan bestämma på egen hand ska
inte politiken lägga sig i. Det kommunerna klarar på
egen hand får inte bli en fråga för riksdag eller regering.
Vissa frågor måste dock hanteras på en högre beslutsnivå;
exempelvis kräver hanteringen av viktiga miljöfrågor
i stor utsträckning ett globalt perspektiv. Det innebär
också att det civila samhället är större än staten, d v s att
föreningar, ideella organisationer eller fackföreningar drivs
av ett gemensamt engagemang kring frågor som de bäst
kan formulera behoven kring. För oss Kristdemokrater
är dessa lika viktiga aktörer för det goda samhällsbygget
som statens offentliga verksamhet. Politikens uppgift är
att ge dem livsutrymme för att vara delaktiga och kunna
påverka. Valfrihet är en möjlighet både för individer och
för gemenskaper att ta ansvar och göra val som leder till
det gemensamma bästa.

Solidaritetsprincipen
Solidaritet är grunden för all social rättvisa. Det handlar
om en ambition att utjämna strukturella orättvisor och
skapa en rättvis fördelning av tillgängliga resurser. Alla
människor ska räknas och omfattas av samhällsgemenskapen, medan de mest utsatta ska ha den största rätten till
det offentligas trygghetssystem. Hur vi behandlar och tar
om hand om de svagaste och mest utsatta är ett mått på
hur bra vårt samhällsbygge är.
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Våra barn och unga
Familjepolitik måste utformas för att passa många olika
behov. Ingen familj är stöpt i samma form. Vi godtar inte
väntetider till familjerådgivning eller när föräldrar söker
hjälp hos sociala myndigheter. För att barn ska må bra
behöver familjer må bra. I en ofullkomlig värld brister
ibland relationer och barn riskerar att fara illa. Samhället
måste stödja föräldrar att klara livspusslet i en vardag som
stressar och ger slitningar i relationer. Kristdemokraterna
har i regeringssamarbetet tagit initiativ till att införa en
försöksverksamhet med separationsteam bestående av
exempelvis handläggare från försäkringskassan, jurister,
familjeterapeuter och skuldrådgivare. Dessa team ska
bistå med professionell familjerådgivning vid skilsmässor
i syfte att förebygga eller dämpa konflikter. På så sätt kan
det undvikas att en separation påverkar barnens hälsa och
välbefinnande negativt. På initiativ av oss Kristdemokrater
har staden nu anmält intresse för att delta som försökskommun för separationsteam. Vi kommer framgent att
arbeta för att separationsteam permanentas.
Efter initiativ från Kristdemokraterna och Alliansen har
Borås infört en social investeringsfond. Sociala investeringar i Borås syftar till att motverka långsiktiga ekonomiska
och mänskliga negativa händelseförlopp genom att tidigt
identifiera riskgrupper och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete. Projektförslagen kan komma från en eller flera nämnder/förvaltningar. Utgångspunkten är att de
föreslagna åtgärderna visar på nya offensiva grepp. Insatser
som beviljas medel ur fonden ska vara tidsbegränsade och
inte ingå som en del av den ordinarie verksamheten.
Det är viktigt att föräldrar och barn ges möjligheten att i
så stor utsträckning som möjligt få tillbringa tid tillsammans. Det kommunala vårdnadsbidraget innebär att du
som mamma eller pappa har möjlighet att stanna hemma
längre än vad föräldrapenningen tillåter. För att ännu fler
ska kunna ges denna möjlighet vill vi kristdemokrater
att vårdnadsbidraget höjs. Vi anser även att kommunens
förvaltningar bör utveckla informationen om bidraget.
Att öka informationsflödet och att ge fler möjligheten att
nyttja vårdnadsbidraget är också två viktiga steg för att
minska storlekarna på barngrupperna i förskolan.
Vidare anser vi kristdemokrater att fler alternativ inom det
civila samhället, såsom kooperativa familjedaghem och
olika fristående aktörer inom förskoleverksamhet, behöver utvecklas. Vi vill att de föräldrar som önskar att vara
hemma med sina barn och som dessutom är beredda att
ta emot andra barn, ska kunna anställas som kommunala
dagbarnvårdare. Öppettiderna på våra förskolor ska vara
flexibla så att även de som t ex har orgelbundna arbetstider
ska kunna nyttja barnomsorgen. Ingen ska behöva tacka
nej till arbete på grund av begränsade öppettider i förskolan. Familjer med barn med lång vistelsetid på förskolan

(över 50 timmar) ska ges individuellt stöd för att barnen
ska garanteras mer tid hemma. En tillänglig barnomsorg
med barnens bästa i fokus är en viktig komponent för en
modern och jämställd välfärd.
Kristdemokraterna ser med särskild oro på de små barnens
situation i Borås, vilket vi har motionerat om. Stora grupper innebär att det blir mindre vuxentid för varje barn och
därmed försämrad möjlighet att genomföra den pedagogiska uppgift som ålagts förskolan i förskoleplanen. Alla
barn är beroende av en hög kvalitet i barnomsorgen. Vissa
grupper, så som barn med behov av särskilt stöd, ensamkommande barn eller barn till flyktingar samt de yngsta
barnen, riskerar att bli mer utsatta. För de minsta barnen
är det identitetsutvecklingen och språkutvecklingen, som
är viktig för senare års lärande, som tar mest skada. För
många barn i behov av särskilt stöd krävs numera ofta en
diagnos för att de ska få relevant hjälp och stöd. Kristdemokraterna vill därför att Borås Stad fastställer ett maxtak
för antalet barn per förskoleavdelning. Totalt avsätter
Kristdemokraterna 29 mnkr för minskade barngrupper,
ökad personaltäthet och utökat utrymme för planeringstid.
Anknytning är viktigare än pedagogik för de minsta
barnen. Vi vill att rätt till förskoleplats ska garanteras från
ett års ålder och inte från sex månader som idag. Den av
Socialdemokraterna införda maxtaxan har fått konsekvensen att barn tillbringar mer tid i förskolan. För kommunen
ökar maxtaxan således både behovet av barnomsorgsplatser och kostnaderna. Målet borde istället vara att barn
i så stor omfattning som möjligt får växa i nära relation
till sina föräldrar och andra nära anhöriga. Vi utgår från
barns bästa och där är maxtaxan inte ett medel, då det
utgår från vuxenperspektivet. Reformen måste ifrågasättas
och istället är det föräldrarna själva som ska bestämma hur
barnomsorgen ska ordnas. Genom att införa en barnomsorgspeng blir detta möjligt. Detta kristdemokratiska förslag innebär att föräldrar kan välja förskola, vara hemma
med sina barn eller gå ihop och ordna barnomsorg tillsammans med andra familjer. Kristdemokraterna vill att det
ska utarbetas en modell med barnomsorgspeng för familjer
med barn under fem år. Samtidigt vill vi införa ”nuddis”
för alla barn i förskolan. Denna form av stämpelklocka
registrerar den faktiska tiden barnet är i förskolan, vilket
får positiva följder samtidigt som det blir en effektivare
administration.
Det är viktigt att redan i förskolan synliggöra för flickor
och pojkar att kön inte ska vara avgörande vid val av yrke.
Barn i förskolan bör få möta kompetent personal och ha
vuxna förebilder som är både kvinnor och män. Barn
som i sitt vardagliga liv möter få män har samtidigt extra
behov av att möta män i förskolan. Vidare ger en blandad
personalgrupp präglad av mångfald, en mer dynamisk
och givande verksamhet för barnen. Kristdemokraterna
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tillsammans med övriga allianspartier vill att Borås Stad
tar fram en strategi för hur Borås Stads förskolor kan bli
en attraktivare arbetsplats för män.
För en bättre kvalitetsuppföljning vill Kristdemokraterna
inrätta en tjänst som kvalitets-controller för förskola och
grundskola. Tjänsten ska granska huruvida mål och indikatorer uppfylls i verksamheterna.
Skolan har ett bildningsuppdrag. Skolan behöver återupprättas som en kunskapsinstitution som förvaltar och
förmedlar en bildningstradition. Skolan ska bygga på, och
förmedla vidare, de värden och dygder som är centrala för
ett gott liv och ett gott samhälle. Inte bara utbilda individer som ska kunna få ett jobb, utan också medborgare som
kan vara med och ta ansvar för samhällets gemensamma
angelägenheter och förvalta centrala värden och kulturarv.
Målet för skolan ska vara att varje barn ska utvecklas i enlighet med sin förmåga. Alla barn har rätt till kunskap och
att få gå i en bra skola. Barndomen går inte i repris och det
är mycket svårt – och kostsamt – att senare i livet reparera
en misslyckad skolgång. Därför är det av största vikt att
kvalitetssäkra skolans metoder och erbjuda tidigt stöd till
elever med särskilda behov.

På initiativ av den alliansstyrda regeringen innefattar den
nya skollagen en samlad elevhälsa där det fastställs att
eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Samtidigt
har regeringen redan under 2012 gjort miljonsatsningar på
elevhälsan. Men vi kristdemokrater anser att det på lokal
nivå finns mer att göra och föreslår att det införs en elevhälsogaranti i Borås Stad. Det ska gå snabbt och effektivt för
ett barn eller förälder att komma i kontakt med exempelvis
skolsköterska eller kurator. Borås Stad måste därför arbeta
fram lokala riktlinjer och garantier för vad elevhälsan ska
erbjuda, så att barnens behov tillgodoses på rätt sätt.
Kristdemokraterna anser att en sammanslagning av
Kristinebergsskolan och Svedjeskolan till en stor skolenhet
orsakar minskad trygghet för de yngre barnen och ger en
begränsad flexibilitet i framtiden. Istället har vi tidigare
föreslagit att båda skolorna rustas upp och byggs om samt
att det byggs en ny förskola vid Dammsvedjan. Det är
viktigt att mindre skolor behålls.
Fristående förskolor och grundskolor är viktiga komplement till vår kommunala verksamhet. Även här välkomnar
vi arbetet för en skolpeng för att barn och föräldrar ska få
ökat inflytande över val av grundskola och gymnasieskola.

Forskning visar på att familjehemsplacerade barn i större
utsträckning har låga eller ofullständiga betyg från årskurs
nio. För att kunna stärka skolresultaten och ge familjehemsbarn större möjlighet att utvecklas utifrån sin egen
förmåga vill Kristdemokraterna och övriga allianspartier
att SkolFam-modellen införs i Borås Stad. Modellen syftar
till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom satsningar på goda utbildningsresultat.

Kristdemokraterna vill se en mer utvecklad kulturverksamhet i grundskolan. Exempelvis vill vi att eleverna i
större utsträckning ges möjligheten att besöka teatrar,
dans- och operaföreställningar, museum och andra
kulturella evenemang. Den klassiska litteraturen ska även
ges större utrymme i undervisningen. För en utvecklad
kulturverksamhet i grundskolan avsätter Kristdemokraterna 3 mnkr.

Kristdemokraterna anser att skolan kan bli ännu bättre
genom att till exempel lärares arbete uppvärderas. Lärarna
är skolans största resurs. Lärare måste ges möjlighet till
karriär- och kompetensutveckling. Kristdemokraterna står
därför bakom den satsning på karriärtjänster för lärare
som kommunen ansökt om statsbidrag för. En ambition
är att kommunen bör skjuta till medel för att ytterligare
utveckla karriärmöjligheterna inom läraryrket. I budget
2014 avsätter Kristdemokraterna 5 mnkr för höjda lärarlöner i grundskolan.

Gymnasieskolan i Borås Stad hävdar sig väl resultatmässigt trots att resurstilldelningen är bland den lägsta i Sverige. I längden är detta ohållbart. Det kommer i framtiden
att krävas resursökningar av olika slag. Exempel på detta
är att gymnasieskolan möter allt fler utmaningar i form
av ökad omsorg om enskilda elever och att förändringar i
läroplan samt skollag ställer ökade krav på kompetensutveckling. Därför avsätter Kristdemokraterna 10 mnkr till
Utbildningsnämnden och gymnasieskolan. Utbildningsnämnden tilldelas även 2 mnkr för integrering av de elever
som tidigare gått på gymnasiesärskolan.

Kristdemokraterna vill se fler spetsutbildningar i Borås
Stads grundskolor och gymnasieskolor. Syftet med en
spetsutbildning är att, utöver vad som anges i skollagen, ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i
sin kunskapsutveckling. Vi anser att det är positivt att
införa större valfrihet för elever med specialintressen. Att
ge elever chansen att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling ligger helt i linje med den plan för bättre
resultat i skolan som Borås Stad nyligen presenterat.
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Kommunen behöver även fortsättningsvis ta tag i frågan
om samordning och effektivt nyttjande av lokaler för pedagogisk verksamhet. Vi måste tänka strategiskt och inte
nyinvestera oklokt, utan kunna omvandla tomma skollokaler till förskoleverksamhet samt se möjligheten att hyra
ut till alternativt driven förskola, grundskola, gymnasium
eller annan verksamhet. Det finns i nuläget tomma skollokaler som binder resurser vilka borde kunna användas på
ett bättre sätt.
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Kristdemokraterna i Borås Stad vill:
• Införa separationsteam för familjer med särskilda behov.
• Höja det kommunala vårdnadsbidraget.
• Införa ett maxtak för barngruppernas storlek i förskolan.
• Avsätta medel för ökad personaltäthet och minskade
barngrupper i förskolan.
• Att rätt till plats i förskolan garanteras från och med ett
års ålder och inte från sex månader som idag.
• Införa barnomsorgspeng i förskolan och införa skolpeng
i grundskola och gymnasieskola.
• Införa ”nuddis” i alla förskolor.
• Utveckla mer flexibla öppettider inom barnomsorgen.
• Införa modellen SkolFam.
• Införa lokala riktlinjer och garantier för vad elevhälsan
ska erbjuda.
• Inrätta en tjänst som kvalitets-controller för förskola
och grundskola.
• Utveckla kulturverksamheten i grundskolan.
• Utöka resurstilldelningen till Utbildningsnämnden och
gymnasieskolan.

Trygg och värdig ålderdom
Det offentliga har ett ansvar att garantera omsorg till dem
som inte klarar sin vardag på egen hand. Det handlar
dock inte bara om att ge omsorg utan också om hur den
ges. Äldre människor ska få leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande. Varje person har egna kunskaper, erfarenheter och behov. Av Kristdemokraternas personalistiska
människosyn följer att var och en ska ses som en person
med ett eget och unikt värde. Alla ska kunna få åldras i
trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt
och ha tillgång till god vård samt omsorg. Det finns ingen
åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin
vardag. Det egna valet, självständighet, inflytande över de
insatser som ges, ett värdigt bemötande, ett tryggt boende
och nära till sjukvårdskontakter ska tillgodoses inom
äldreomsorgen.
Kristdemokraterna vill att medborgarkontrakten omarbetas till lokala tjänstegarantier och att dessa införs inom
vård och omsorg i Borås. Alla boråsare borde ha rätten att
veta vad de kan förvänta sig av den service och tjänster
som kommunen tillhandahåller. Dessutom pågår det en
process med att ta fram lokala värdighetsgarantier i Borås
Stad och vi stödjer givetvis den fortsatta utvecklingen.
För oss är det viktigt att det finns lokala värdighetsgarantier som genomsyrar det dagliga arbetet i äldreomsorgen. Dessa ska tydliggöra vad som gäller för exempelvis
privatliv, personlig integritet, självbestämmande, individanpassning och delaktighet. Garantierna ska vila på den

nationella värdegrunden och ange vilken människosyn
och etiska förhållningssätt som bör råda.
Kristdemokraterna vill utveckla anhörigstödet ekonomiskt
och ge anhörigvårdare större möjligheter till fortbildning
och avsätter därför 2 mnkr för detta syfte. Vi vill även
utveckla samverkan med den ideella sektorn, såsom kyrka
och föreningsliv, för att hitta nya former för aktiviteter,
gemenskap och boende.
Trygghetsbostäder är en viktig boendeform som kombinerar omsorg och service med möjligheter till umgänge
och samvaro. Vi ser att det finns ett fortsatt stort behov
av trygghetsbostäder, vilket bör tillgodoses i varje stadsdel. Dessa kan med fördel drivas eller samordnas med det
civila samhället.
För att möta de äldres behov idag och i framtiden behövs en tydligare övergripande styrning. Det gäller både
hälso- och sjukvårdsinsatser och alla de friskvårdsinsatser
som Borås Stad har ansvar för. Vi har därför i en motion
föreslagit att det inrättas minst en centralt belägen äldrevårdscentral, d v s en plats där all spetskompetens gällande
äldres hälsa och delaktighet samlas. Flera verksamheter
skulle kunna ha gemensam nytta av varandra om de
samlades under samma tak som t ex seniorguide, äldrelots,
demensteam, stöd till närstående och förebyggande hembesök. Eventuellt kan även hemsjukvård, rehabiliteringsinsatser, dagcenter, anhörigcentral och trygghetsplatser ingå.
Skapandet av en äldrevårdscentral ser vi som en nödvändig
åtgärd för att kunna möta den åldrande befolkningens
ökade krav på den kommunala hälso- och sjukvården.
Verksamheten ska kunna bedrivas dygnet runt och även
ha en funktion av akut omhändertagande, vilket bör ske
i samverkan med primärvården. Därmed torde dagens
”glapp” mellan primärvård och kommunens verksamhet
kunna minska. I budget 2014 avsätts 5 mnkr för detta
ändamål.
Vi vill fortsatt utveckla valfrihet och alternativa utförare
inom vård och omsorg för att boråsarna ska kunna hitta
den hjälp och det stöd som passar just deras behov. En
möjlighet att välja omsorg efter språklig eller kulturell
tillhörighet är önskvärt. Här finns också ett behov av att
tänka nytt. Vi vill införa helt öppna kvalitetsjämförelser
mellan samtliga särskilda boenden. Kvalitetskontroll och
kvalitetsgaranti för alternativt driven verksamhet måste
dessutom vara ett tydligt uppdrag för Borås Stad som
beställare.
Dessutom vill vi kristdemokrater att det ska råda fritt val
till alla äldreboenden. Vi vill att det utarbetas ett regelverk
för handläggning och beslut i dessa ärenden med målsättningen att ge alla över 65 år ett fritt val av boende baserat
på egna önskemål.
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En viktig komponent för att skapa en trygg och värdig
ålderdom är den mat som serveras på olika boenden och
inom hemtjänsten. Det är viktigt att maten tillagas så
nära gästen som möjligt. Att få känna doften av mat som
tillreds är inte bara bra för aptiten, det skapar även en
hemtrevlig känsla. Kristdemokraterna vill även att det ska
finnas flera valmöjligheter för den som får maten serverad
i hemmet. Vi vill att man med hjälp av matcheckar ska
kunna välja mellan t ex kommunens tillagade måltid,
måltider från en restaurang eller kanske lunch från den
lokala pizzerian. Den mat som kommunen lagar ska i så
stor utsträckning som det är möjligt vara varm och som ett
alternativ ska även färsk kyld mat kunna erbjudas.
Matsvinn är ett stort och onödigt slöseri. Det är ett slöseri
med våra gemensamma naturresurser och ekonomiska
medel. Kristdemokraterna vill därför att det arbetas fram
en plan för minskning av matsvinnet i äldreomsorgen.
Vi föreslår att det tas ett helhetsgrepp och att man låter
måltiden stå i fokus för all verksamhetsplanering i de
verksamheter som kommunen ansvarar för. Ett sådant
förhållningssätt leder dessutom till andra positiva följder
kring måltiden inom äldreomsorgen. Tänkbara åtgärder
är; mätning av den mat som slängs, målsättningar för att
minska den mängd mat som hamnar i soporna samt utbildning i råvaruhantering. För att måltiden ska stå i fokus
kan utbildning krävas inte bara för kökspersonal, utan
även för omsorgspersonal och schemaläggare.
Den alliansledda sexpartikoalitionen fattade 2009 beslut
om att lägga ut delar av hemtjänsten på entreprenad enligt
lagen om valfrihet (LOV). Tack vare det beslutet har idag
våra äldre över 65 år möjlighet att välja den hemtjänstutförare som man önskar. Kristdemokraterna och Alliansen
föreslår nu att möjligheten att välja även ska gälla för
personer under 65 år. Vilken ålder man har ska inte vara
avgörande för om man har inflytande över sin vardag.

Kristdemokraterna i Borås Stad vill:
• Införa lokala tjänstegarantier, där även värdighetsgarantier för vård och omsorg ingår.
• Utveckla anhörigstödet ekonomiskt och ge anhörigvårdare större möjligheter till fortbildning.
• Inrätta minst en centralt belägen äldrevårdscentral.
• Införa helt öppna kvalitetsjämförelser mellan samtliga
särskilda boenden.
• Åstadkomma fritt val till äldreboenden för personer
över 65 år.
• Införa fler valmöjligheter för den som får maten serverad i hemmet.
• Minska matsvinnet inom äldreomsorgen.
• Införa Lagen om valfrihet (LOV) för personer under 65
år.
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En stad för alla
Den kristdemokratiska politiken är förankrad i en människosyn som utgår från människans okränkbara värde
och att alla människor är olika. Utifrån sina egna villkor
ska alla ha rätt till full delaktighet i samhället och jämlika
levnadsvillkor. Kristdemokraterna bejakar mångfald. Det
gör vi utifrån vår människosyn och solidaritet med andra
människor. Vi är övertygade om att mångfald skapar
dynamik och ekonomisk tillväxt.
Kristdemokraterna vill ge dem som kommer till Sverige
möjlighet att vara med och bygga samhället genom arbete,
praktik eller studier. Skapandet av sociala sammanhang är
ofta en förutsättning för det språkliga lärandet. I sin tur
lägger språket grunden för mer makt och möjlighet till
deltagande i den demokratiska processen. Således är en
god svenskundervisning en bra investering för både den
enskilde och samhället i stort.
En förutsättning för att vårt samhälle fortsatt ska vara
en plats med respekt för alla människors lika värde är att
vi inte tillåter utanförskap. Borås Stad har ett erkänt bra
omhändertagande av personer som tas emot från utomeuropeiska länder. Detta eftersom man utgår från att alla
människor är unika med en erfarenhet och kompetens
som kan tas tillvara samt att man samarbetar med det
civila samhället. Vi tror att en pedagogisk metod som
innebär svenskundervisning kombinerat med praktik,
lärlingsplatser eller ett arbete inte enbart skulle främja
språkinlärning utan även underlätta det fortsatta steget ut
på arbetsmarknaden. I denna viktiga verksamhet måste
Arbetslivsnämnden medverka, ge stöd och samverka med
Arbetsförmedlingen som numera har ett samordnande
ansvar för etableringsinsatser.
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att förverkliga sina drömmar och utvecklas till sin fulla potential.
För oss innebär jämställdhet att båda könen har makt över
sina liv och ges möjligheten att forma det utifrån egna särdrag och önskemål. Idag finns det en mängd traditionella
föreställningar, fördomar, strukturer och juridiska hinder
som försvårar jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi
anser att det är av vikt att dessa undanröjs. Jämställdhetsperspektivet måste genomsyra det politiska arbetet, oavsett
område.
Alla människor måste kunna ges tak över huvudet. Akuta
boenden i form av härbärgen måste alltid finnas, där samverkan med det civila samhället kan utvecklas. Ett särskilt
fokus bör ligga på det vräkningsförebyggande samarbetet
som har utvecklats, särskilt när det berör människor med
psykisk ohälsa i kombination med missbruk, då dessa är
särskilt utsatta. Omhändertagandet av dem som drabbas
måste, i enlighet med Kristdemokraternas ofullkomlighetprincip, genomsyras av en tro på att varje människa, när
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hon får rätt insats, kan förändra sitt liv till det bättre. Med
rätt stöd äger varje människa kraft och förmåga till goda
val för sig själv och sin omgivning.
De människor som behöver mest stöd har det offentliga
störst ansvar för. Borås Stad måste bli bättre både som
arbetsgivare och som ansvarig för de arbetsrehabiliterande
insatser som krävs för att personer med medicinska eller
sociala arbetshandikapp ska få möjlighet till egen försörjning. Regionen tillämpar sedan tidigare en modell för att
kunna anställa fler personer med funktionsnedsättningar.
Vi Kristdemokrater anser att modellen även är tillämpbar
i vår stad och har därför lämnat in en motion i frågan. Vi
föreslår att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett systematiskt strukturerat arbete
med målsättning att öka anställning av personer med
funktionsnedsättning i hela Borås. Vi Kristdemokrater är
övertygade om att staden kan göra en insats som i slutändan kan leda till såväl mänskliga som ekonomiska vinster.
Det har arbetats fram en ny handikappolitisk plan i Borås.
Det är viktigt att den årligen revideras med nya mål
som är konkreta och möjliga att utvärdera med en tydlig
ansvarsfördelning och bifogade resurser för uppdraget.
Personer med funktionsnedsättning och deras rätt till
aktiv fritid och delaktighet i ”friska” aktiviteter måste utvecklas. Ett första steg borde vara att kartlägga utbudet av
fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning,
med fokus på barn och unga.
Borås Stad är utnämnd av WHO till en ”Säker och Trygg
kommun”. Det betyder att Borås har skrivit på en överenskommelse om att arbeta skadeförebyggande i alla miljöer,
för alla åldrar, i alla situationer och med fokus på samtliga
invånare. Det skadeförebyggande arbetet ska genomsyra
samtliga delar av kommunens verksamheter. Det inkluderar ett livscykelperspektiv från det lilla barnet i hem och
förskola till den äldre människan i sitt eget hem eller i ett
särskilt boende. Vi kristdemokrater ser det som särskilt
angeläget att stödja fallprevention på de särskilda boendena i linje med de lagar och förordningar som råder. Kan
man genom att säkerhetscertifiera boendet höja säkerheten
ytterligare kommer kostnaderna att sjunka och det mänskliga lidandet att minska. Vidare anser vi att det är viktigt
att värna och skydda våra barn genom en säker miljö vid
exempelvis lekplatser. Varje satsad krona på detta arbete
kommer att ge utdelning i framtiden.
Kristdemokraterna vill öka boråsarnas engagemang i
kommunala frågor. Möten, utställningar, tryckta och
elektroniska medier måste utformas så att medborgaren får
tydlig information och ges möjligheten att vara delaktig
i beslut. Vi är positivt inställda till det påbörjade arbetet
med medborgardialoger eftersom vi tror att det kommer
att generera bra effekter för både öppenhet och påverkans-

möjligheter. Borås Stad har nyligen infört e-petitioner som
ett alternativ till medborgarförslag. Genom verktyget epetition kan medborgarna lämna egna förslag och idéer till
kommunen som andra medborgare kan stödja genom att
signera petitionen. Detta stöttar vi då vi anser att det kommer att förbättra dialogen mellan politiker och boråsare.
Formerna för folkomröstningarna bör dessutom utvecklas,
där så kallade rådgivande folkomröstningar bör kunna
genomföras oftare.
Värdegrundsarbetet i skolor är en viktig faktor för att
minska främlingsfientlighet och utanförskap. Detta arbete
får aldrig avstanna och måste fortsatt ha en central roll.
Ungdomsrådets roll och möjlighet att påverka är avgörande för att fånga ungas intresse och ansvarstagande i
demokratiska processer. Denna roll behöver tillvaratas bl
a i form av att ett Ungdomsfullmäktige inrättas, medverkan i olika nämnder kan ske och att rådet fortsatt får vara
remissinstans i Borås Stad.

Kristdemokraterna i Borås Stad vill:
• Stärka introduktionsprogrammet för nyanlända och
förstärka kopplingen till utbildning eller arbete.
• Utreda förutsättningarna för fler personer med funktionsnedsättning i arbete.
• Utreda vilka fritidsaktiveter som finns för barn och
unga med funktionsnedsättningar.
• Utveckla formerna för rådgivande folkomröstningar.
• Utveckla ett fortlöpande målmedvetet och tydligt värdegrundsarbete inom skolan.
• Utveckla Ungdomsrådets medverkan i den demokratiska processen.
• Inrätta ett Ungdomsfullmäktige.

Ett växande Borås
För att Borås ska utvecklas och välfärden garanteras krävs
en stabil tillväxt, bra förutsättningar för näringslivet,
hållbar miljömässig utveckling och fler arbetstillfällen.
Kristdemokraterna vill fortsätta utveckla Borås till en mer
företagsvänlig stad med god tillgång till industrimark och
med enkla och korta beslutsvägar. En företagare ska inte
behöva söka sig till olika delar av stadens organisation för
att inhämta nödvändiga underlag och tillstånd. Viktiga
funktioner som bör säkerställas fortlöpande är dels att ett
samlat och kommungemensamt stöd kan lämnas till företagen, dels att förvaltningen ges adekvat fortbildning om
företagens villkor och behov. Långsiktig markplanering
och tillräckligt snabba åtgärder för markanpassningar är
trånga sektorer som kräver målmedvetna beslut.
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Alla boråsare har rätt att känna sig delaktiga. Alla ska
kunna försörja sig själva och känna att de kan förändra
sina liv till det bättre. Kristdemokraterna arbetar ständigt
för att fler ska komma i arbete och vår målsättning är full
sysselsättning. Även på lokal nivå måste vi värna arbetslinjen och förbättra insatserna för att hjälpa den som är
arbetslös att hitta ett jobb. Arbetslinjen är grundläggande
för att Borås ska kunna tillhandahålla en hög kvalitet på
skola, förskola och äldreomsorg.
En god infrastruktur är nödvändig och grundläggande för
all tillväxt. Näringslivets och företagens förutsättningar i
Borås har under de senaste åren utvecklats väl, men vi ser
tydliga och växande behov av att stärka dessa. Olika former av partnerskap i tidiga skeden gagnar en framgångsrik
tillväxt, vilket utbyggnaden av Simonsland (Textile Fashion Center) visar. Att tillhandahålla en väl fungerande
kollektivtrafik är av största vikt. Oavsett om man vill ta
sig till områden med många arbetstillfällen eller från ytterområdena till tätorten ska goda förbindelser finnas.
Idag har vi en hårt trafikerad led som går genom de
centralaste delarna av Borås - Kungsleden. För att knyta
ihop staden och avlasta trafiken i centrum föreslår Kristdemokraterna att Kungsleden ska ledas om så att den
sänks ner eller passerar utanför stadskärnan. Vi ser även
stora fördelar med att planera för en planskild korsning
vid Kungsgatan/Åsbogatan då det skulle underlätta för
den expanderade kollektivtrafiken. Vi vill att den fortsatta samhällsplaneringen ger utrymme för nödvändig
trafik i centrummiljöerna, men vi vill samtidigt införa en
målmedveten planering och utbyggnad av kringfartsleder
för annan trafik.
Fordonstrafik är dessvärre en nödvändighet, såväl för
boråsare som bor i innerstaden som för nyttotransporter
in till staden. Trafikplaneringen måste generellt ses över så
att ”bussfickor” och ”gupp” återinförs respektive avskaffas.
Varken rimlig hänsyn till trafiksäkerhet eller miljö kan
idag anses vara uppfylld. De senaste årens utveckling av
staden har medfört en allvarligt försämrad trafikförsörjning i innerstaden, där tidvis varken nyttofordon eller
annan trafik kan komma fram.
En viktig miljö- och trafiksäkerhetsåtgärd är att säkerställa
att samtliga större infarter är så säkra som möjligt. Därför
vill vi, trots att detta är en angelägenhet för Trafikverket, att Borås Stad agerar för att viltstängsel byggs ut där
dessa saknas, bl a infarten mot Annelundsmotet och vid
Transåssjön.
Parkeringsförutsättningarna i Borås Stad är anmärkningsvärt dåliga. Privata fordon är och förblir under oöverskådlig tid nödvändiga fortskaffningsmedel och istället för
att försvåra för biltrafiken bör man så långt som möjligt
underlätta för den. Vi måste se det som en realitet att det
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krävs uppställningsplatser för fordon och att tillgängligheten förbättras, samtidigt som kostnaderna för den enskilde
inte får bli orimliga.
Kristdemokraterna förespråkar tidsbegränsad fri parkering
i stadskärnan och i anslutning till Borås Djurpark. Gratisparkering i två timmar i centrum skulle skapa en mer
attraktiv stadskärna för både besökare och boråsare. Idag
kan man parkera gratis på områden i anslutning till Knalleland, vilket gynnar butiks- och caféägare där. Samma
förutsättningar borde råda för de näringsidkare som valt
att etablera sig i centrum. Dessutom måste vi på allvar visa
att vi är en attraktiv turiststad. Det duger inte att djurparkens gäster idag drabbas av parkeringsböter, därför vill vi
att även att parkeringsplatserna utanför Borås Djurpark
ska vara avgiftsfria året runt.
Givetvis vill vi Kristdemokrater se en fungerande kollektivtrafik och vi vill uppmana både boråsare och besökare
att i första hand åka kollektivt, men bilen är och förblir
under en oöverskådlig framtid ett naturligt inslag i vårt
samhälle. Därför måste förutsättningar för såväl framkomlighet som parkeringar tillgodoses. Kristdemokraterna vill
således att det görs en översyn av hela parkeringssystemet
för att kunna införa helt avgiftsfri parkering, alternativt ett
differentierat system med avgiftsfria ”öar”.
Centrum för stadens busslinjer bör flyttas snarast möjligt
och helst placeras i anslutning till Centralstationen och
Resecentrum. Att erbjuda pensionärer fria resor under
lågtrafik har varit ett kristdemokratiskt förslag som nu
har införts. Vi vill dock mer. Även ungas resande måste
stimuleras genom att bl a tiderna för fritidskortet ses över.
Att ge pensionärerna möjlighet att resa fritt hela dygnet
och på sikt införa fri kollektivtrafik för alla boråsare under
lågtrafik är dessutom två långsiktiga mål. Det skulle
stimulera kollektivtrafikresandet och på så sätt förbättra
innerstadsmiljön och öka trafiksäkerheten.
En säker och trygg boendemiljö är väsentlig för att vi ska
må väl. Ett brett utbud av bostäder krävs för att attrahera
människor att flytta till Borås. Möjligheterna att såväl äga
som hyra sin bostad måste utvecklas. Att fortsatt omvandla hyresrätter som är kommunalt ägda till eget ägande
ser Kristdemokraterna som viktigt för en ökad integration
och trygghet. Ungdomars möjlighet till egen bostad måste
särskilt uppmärksammas, där så kallad ”hyrköpsrätt” kan
vara en modell för framtida förnyelse av våra kommunalt
ägda hyresrätter. I andra kommuner med bostadsområden
av typen ”miljonprogram” har privata företag köpt delar
av kommunens fastighetsinnehav och behållit dem som
hyresrätter samtidigt som man har utvecklat och förbättrat
miljön. Detta kan vara en modell att pröva i Borås.
Vi kristdemokrater anser att såväl upphandlings- som
inköpsverksamheten i staden måste effektiviseras och
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ytterligare samordnas på ett mer ändamålsenligt sätt.
Det handlar både om rutiner för genomförandet och om
efterlevnaden av gällande avtal i verksamheterna. Vi anser
att detta ska vara ett prioriterat område med tydligt fokus,
resulterande i att det under 2014 kan göras en besparing
som får fullt genomslag kommande år. Detta kommer
också att underlätta fortsatta satsningar inom ramen för
konceptet Fairtrade och inköp av ekologisk mat. Vidare
bör upphandlingar inom fastighetsområdet samordnas
under en enhet.

• Att upphandlingar inom fastighetsområdet samordnas
under en enhet.
• Ålägga Servicekontoret ett särskilt resultatkrav för att
öka affärsmässigheten.
• Utveckla lokala brottsförebyggande råd i samtliga
Stadsdelsnämnder.

Servicekontoret utför en omfattande, och för Borås Stad
viktig, verksamhet i konkurrens med andra aktörer, inom
bl a entreprenadområdet. Förvaltningen bör dock åläggas
ett särskilt resultatkrav med syftet att öka affärsmässigheten. Resultatkravet får varken medföra ökade kostnader för
allmänhet och förvaltningar eller riskera att sätta konkurrensen ur spel inom områden där det idag fungerar.

”Ekologi” är läran om samspelet mellan organismer och
miljöer. Kristdemokratin drivs här ideologiskt av vår förvaltarskapstanke, innebärande att alla naturresurser måste
förvaltas långsiktigt och ansvarsfullt så att förutsättningarna för våra livsbetingelser säkerställs. Kristdemokraterna
ser ett behov av att tydligt arbeta för att kvalitetssäkra miljöarbetet i Borås Stad exempelvis genom att fortlöpande
utveckla ett miljöledningssystem.

Vidare föreslår Kristdemokraterna att kommunala förvaltningar kan flyttas ut till de olika stadsdelarna för att öka
möjligheten till bättre integration. Detta skulle även få den
positiva effekten att de tomma lokalerna kan användas till
bostäder för boråsarna.
I Borås måste det utmärkta samarbetet med polisen bibehållas. Lokala brottsförebyggande råd bör utvecklas i alla
Stadsdelsnämnder för att bl a tillvarata intryck från den
lokala miljön och alla de resurser som finns i form av exempelvis medborgarsamverkan och föreningsliv. Brottsförebyggande insatser, så som användningen av kameraövervakning, måste fortlöpande prövas i samråd med polisen.

Kristdemokraterna i Borås Stad vill:
• Minska trafiken i de centrala delarna av Borås genom
att sänka ned eller leda om Kungsleden.
• Se över trafikplanering för att säkerställa arbets-, miljöoch trafiksäkerheten samt framkomligheten för såväl
nytto- som persontrafiken.
• Göra en översyn av parkeringssystemet och delvis införa
tidsbegränsad fri parkering i innerstaden och i anslutning till Borås Djurpark.
• Att kollektivtrafiken, d v s. centrum för stadens busslinjer, bör flyttas från Södra torget till Centralstationen
och Resecentrum.
• Stimulera ungas resande med kollektivtrafik genom att i
första hand se över tiderna för fritidskortet.
• Arbeta för ett bredare utbud av olika boendeformer i
Borås Stad bl a genom att privata företag övertar kommunens fastighetsinnehav.
• Utveckla en effektiv och samordnad upphandlingsorganisation för strategisk styrning och operativt genomförande.

Miljö och energi –
att förvalta vår stad

Kommunala alternativ inom sol-, vind- och vattenenergiutvecklingen är därför synnerligen angelägna att fortsätta
driva. Såväl det framtida avloppsreningsverket som kraftvärmeverket måste anpassas till dessa alternativa energikällor och långsiktiga samt hållbara miljömål. Kristdemokraterna välkomnar Borås Energi och Miljös beslut att i
samverkan med privata intressen satsa på elproduktion
från solceller på Textile Fashion Center. Genom att driva
samverkan mellan stad, högskola, forskningsinstitut och
näringsliv skapas förutsättningar för satsningar och erfarenhetsbyggande som annars inte skulle kunna uppfyllas.
Vi kristdemokrater är positiva till satsningar på förnyelsebara energikällor inklusive vindkraft. Det är dock
väsentligt att detta sker så att närmiljön för boende inte
nämnvärt försämras. När det gäller vindkraft anser vi att
rapporten om ”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås” som antogs 2010 behöver kompletteras med
en plan där staden mer tydligt anger var vindkraftverk
kan byggas och hur det påverkar närmiljön. Detta för att
undvika en alltför splittrad utbyggnad av vindkraftverk i
kommunen. Planen bör även beakta andra energislag med
påverkan på närområdet.
Kristdemokraterna i Borås är stolta över det kretsloppsarbete som bedrivs av Borås Stad genom Borås Energi
och Miljö. Waste Recovery, ett partnerskap mellan Borås
Energi och Miljö, SP, Borås Stad samt Borås Högskola har
satt staden på världskartan vad det gäller avfallshantering
och återvinning.
Utifrån kristdemokratisk ideologi är miljöarbetet starkt
beroende av hur väl var och en i Borås tar sitt individuella
ansvar. Det finns en stor utvecklingspotential i att informera och inspirera den enskilde boråsaren i både hur man
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sorterar och återvinner de egna hushållssoporna och vilken
betydelse detta har för både miljö och energibesparing.
Kristdemokraterna ställer sig positiva till byggandet av ett
Orangeri i Stadsparken och poängterar vikten av uppförandet av ett rådrum. Detta skulle förbättra kunskapen
bland medborgarna vad det gäller miljö-, klimat-, och
energifrågor.
Hur vi organiserar eltaxor och avgifter är också en viktig
och central fråga. Ett projektarbete på Högskolan visar
att elförbrukningen i ett avgränsat bostadsområde sjönk
med 70% när individuell taxa infördes. Kristdemokraterna
vill att staden tar lärdom av detta goda exempel och inför
individuell taxa i de kommunala bostadsbolagen.
Ett av de största miljöproblemen är alla de utsläpp som
kommer från transportsektorn och trafiken, varför luftkvaliteten i våra tätorter måste förbättras. Detta bör ske
genom bl a en fortsatt målmedveten utveckling och satsning på kollektivtrafiken, fortsatt utbyggnad av gång- och
cykelbanor samt en tydlig planering av den övergripande
infrastrukturutvecklingen i, och i anslutning till tätorten.

Kristdemokraterna i Borås Stad vill:
• Komplettera rapporten ”Förutsättningar för att bygga
vindkraftverk i Borås” med en plan där det tydligt
anges var vindkraftverk kan byggas och hur det påverkar närmiljön.
• Att de kommunala bostadsbolagen ser över möjligheten
att införa individuell taxa för elförbrukning.
• Se en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Fritid och kultur – att utveckla
samhället för alla
Vi människor formas av våra nära relationer, men vi
behöver också aktiviteter som är lustfyllda för kropp och
själ. Vi bör fortsatt utveckla olika former av stimulerande
fritidsaktiviteter, som kan ge medborgarna i Borås möjligheter att välja något som passar den egna livsföringen.
Idrottsrörelsens betydelse för folkhälsan är av största vikt.
Ungdomar måste ges förutsättningar till både bredd- och
elitidrott. Likaså måste jämställdhetsperspektivet beaktas
i stödet till idrotten. Vi måste vårda och underhålla de
anläggningar vi har för att ge boråsarna de bästa förutsättningarna att utöva sina fritidsintressen. Exempelvis
avsätter Kristdemokraterna medel i investeringsbudgeten
för upprustning av Boråshallen och Stadsparksbadet. Vår
målsättning är där utöver att varje stadsdel ska ha ett
funktionellt bad.
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Stadens idrotts- och kulturanläggningar ska vara tillgängliga för alla boråsare. Därför är det av största vikt att
tillgänglighetsperspektivet alltid prioriteras vid renovering
och nybyggnation.
Att anlägga nya så kallade ”spontanidrottsplatser” är
viktigt, inte minst för att underlätta för icke föreningsanslutna ungdomar att bedriva idrott. Spår och leder måste
hållas i ordning och vi ser gärna att man sammanställer
alla stadens vandringsleder på ett tydligt sätt på internet
eller i broschyrform. Föreningar med ungdomsverksamhet
ska fortsatt stödjas och certifieras som säkra och trygga
föreningar.
Även om många unga är engagerade i föreningsidrott
behöver Borås arbeta vidare med hur vi når barn och unga
som väljer bort en fysiskt aktiv fritid. Ur ett folkhälsoperspektiv oroar vi i oss för att det i välfärdsbokslutet framgår
att BMI ökar för barn i äldre åldrar. Den viktiga vardagsmotionen som t ex att promenera till sin skola istället för
att bli skjutsad i bil, är en folkhälsofråga som måste drivas
liksom det är av vikt att underlätta idrottsutövande som
sker utanför föreningsverksamhet.
Mötesplatser för barn och unga måste vara naturliga
inslag i vår stad. Tillskapandet av ett Ungdomens Hus är
en glädjande utveckling. Vi bör också fortsatt stötta ett
föreningsliv som verkar för barn och ungas utveckling.
Särskilt viktigt är att motverka missbruk av alkohol, narkotika, droger och spel. Borås Stad bör i samverkan med
t ex polis och nykterhetsorganisationer organisera tydliga
drogfria ungdomsaktiveter. Vi anser dock att föräldrar är
de viktigaste personerna i barnens liv vid det drogförebyggande arbetet. Vi vill också fästa uppmärksamheten på det
ökande spelberoendet, som vi anser är en stor ohälsofaktor.
Vi vill att ungdomars spelberoende ska uppmärksammas i
stadens välfärdsbokslut och behandlas i det drogpolitiska
handlingsprogrammet.
Kristdemokraterna vill se en tydlig prioritering av folkhälsoarbetet. Vi tycker att folkhälsofrågor är viktigare än
bara några utvärderingstal i ett välfärdsbokslut. Därför
behöver det fortlöpande vidareutvecklas hur det strategiska
folkhälsoarbetet ska kunna nå ut i alla delar av stadens
verksamheter.
Vi vill fortsatt satsa på Gässlösaområdet så att ett sammanhållet och tillgängligt fritidscentrum skapas på tidigare obrukbar mark, d v s att området ska kunna utvecklas
för andra friluftsaktiviteter.
Genom utbyggnaden av regementsområdet och byggandet
av motorvägsanslutningen till Riksväg 27 är det nu synnerligen angeläget att ett antal jakt- och skjutbanor ersätts
av ett gemensamt skyttecentrum. Vår önskan är att den
ännu inte avslutade utredningen snarast slutförs.
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Ett sammanhållet och gemensamt område för all motorsport bör även utvecklas. De olika former av motorsport
som finns har idag inga reella möjligheter att utöva sina
grenar, varken så att behoven tillgodoses eller så att rimliga
miljökrav kan anses vara uppfyllda.
Kultur är viktigt både för att göra Borås attraktiv som stad
och för medborgarnas välbefinnande. Kulturaktiviteter
för barn och unga har över tid varit det centrala, vilket
det även ska fortsätta vara. Men Kristdemokraterna gör
även extra satsningar på kultur för pensionärer genom att
avsätta medel för att kunna införa särskilda seniorrabatter
på stadens kulturevenemang och friskvårdsanläggningar.
Även på ålderns höst ska fritiden vara berikande.
En stor och omtalade händelse på kulturområdet är givetvis flytten av Textilmuseet till Textile Fashion Center och
det textila kluster som växer fram i kvarteret Simonsland.
Området kommer att bli ett nav för den textila näringen i
Borås och ett viktigt steg för att bevara stadens textila arv.
Kristdemokraterna avsätter 8,5 mnkr till Kulturnämnden för etableringen av Textilmuseet på Textile Fashion
Center.
Borås som turist- och besöksstad måste beaktas vid
utformningen av stadsplaneringen. ”Event-området” vid
Borås Djurpark bör prioriteras, där parkeringsförhållandena måste utformas så att dessa inte begränsar tillgängligheten. Hela området bör snarast detaljplaneras så att såväl
befintlig som tillkommande bebyggelse, och investeringar
i anslutning till dessa, kan få en sammanhållen lösning.
Saltemad camping, Borås Djurpark och Stadsparksbadet
är viktiga verksamheter vilka bidrar till Borås Stads dragningskraft och därmed till näringslivets attraktionskraft.
Vi kristdemokrater vill att verksamheterna ses över under
2014, med syftet att klarlägga vilken form av ägande som
bäst gagnar verksamheterna.

Kristdemokraterna i Borås Stad vill:
• Upprusta Stadsparksbadet och Borås Idrottshall.
• Att ungdomsverksamheter certifieras som säker och
trygg förening.
• Utveckla Gässlösaområdet för flera friluftsaktiviteter.
• Utveckla ett sammanhållet område för motorsport.
• Införa särskilda seniorrabatter på kulturevenemang, motions- och träningsanläggningar.
• Att ”event-området” kring Borås Djurpark snarast
detaljplaneras.
• Utreda vilken ägarform som bäst gagnar Saltemad camping, Borås Djurpark och Stadsparksbadet.
• Att tillgänglighetsperspektivet prioriteras vid renovering
och nybyggnation av idrotts- och kulturanläggningar.

Ekonomiska förutsättningar 2014
En god ekonomi ger trygghet och möjlighet till strategiskt
kvalitetsarbete. Kristdemokraterna vill ta ansvar för att
såväl förvalta boråsarnas skattepengar som för att maximera de resurser som vi fått ansvar för i form av skattemedel och andra intäkter. Vi måste fortlöpande ställa oss
frågan om skattenivån är lämplig eller om den ska sänkas
när ekonomin tillåter. Vi måste alltid hålla frågan levande
om vi gör rätt saker på rätt sätt och inte bara analysera hur
vi fördelar resurserna på marginalen, utan även kritiskt
granska hela kommunens bruttokostnad på nästan sex
miljarder kronor.
Kristdemokraternas budget innebär ett resultat i driftbudgeten om 98 mnkr (30 mnkr tas i anspråk från
resursutjämningsreserven) och en investeringsnivå om 388
mnkr. Borås Stad förväntas få tillbaka ca 46 mnkr i form
av utbetalning från försäkringspremien AFA. Om så blir
fallet kommer dessa medel användas för att stärka upp
resultatet.
Vi ställer ett effektiviseringskrav om 1 % på samtliga
nämnder. På så sätt tar vi i ekonomiskt oroliga tider ansvar
för eventuella sviktande skatteintäkter i framtiden. Förskola, grundskola och gymnasieskola undantas helt från
dessa effektiviseringskrav.
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Nedan redovisas en sammanfattning av Kristdemokraternas budget för 2014 och hur förslagen påverkar kommunens
resultat:
DRIFTBUDGET
Effektiviseringskrav

Med hänsyn till det ekonomiska läget ställer Kristdemokraterna ett effektiviseringskrav om 1 % på stadens nämnder, där verksamheterna inom förskola,
grundskola och gymnasieskolan undantas helt från kravet. Effektiviseringskravet
genererar 30 mnkr.

Förstärkt upphandling

Kristdemokraterna bedömer att det finns ett avsevärt utrymme att förbättra
upphandlingsrutinerna. Under 2014 föreslås att både de nuvarande rutinerna och
efterlevnaden av dessa ses över. Trots att detta arbete inte kommer att få fullt
genomslag 2014 bedöms ändå 15 mnkr kunna tillskapas genom initiativet.

Ökat resultatkrav på Servicenämnden

Vi ställer ett särskilt resultatkrav på Servicenämnden för ökad affärsmässighet,
vilket genererar 5 mnkr.

Satsning förskolan

De Rödgröna avsätter 20 mnkr för att bl a minska antalet barn per vuxen. För
Kristdemokraterna är detta en prioriterad fråga, därför avsätter vi ytterligare 9
mnkr för ändamålet, dvs 3 mnkr till varje stadsdelsnämnd. Totalt satsar Kristdemokraterna 29 mnkr på förskolan.

Satsning grundskolan

Alla elever i årskurs fem till nio ska ha tillgång till dator och för ändamålet avsätts
3 mnkr, Kristdemokraterna avsätter även 5 mnkr för ökade lärarlöner. Totalt avsätts det 8 mnkr till grundskolan.

Satsning gymnasieskolan

Kristdemokraterna avsätter 10 mnkr till Utbildningsnämnden och gymnasieskolan
för att möta utmaningar i form av ökad omsorg om enskilda elever, förändringar i
läroplan och skollag samt ökade krav på kompetensutveckling. Vidare avsätts 2
mnkr för integrering av de elever som tidigare gått på gymnasiesärskolan. Totalt
tilldelas Utbildningsnämnden 12 mnkr, vilket är 10 mnkr mer än de Rödgröna.

Ökade volymer i Sociala omsorgsnämnden

För att möta volymökningar i Sociala omsorgsnämnden avsätts 14 mnkr. I dessa
är driften av ett härbärge för hemlösa inkluderat.

Flytt av Textilmuseet

Kristdemokraterna avsätter 8,5 mnkr till Kulturnämnden för etableringen av Textilmuseet på Textile Fashion Center.

Seniorrabatt på kulturevenemang och friskvårdsanläggningar

För att kunna införa en seniorrabatt på offentliga kulturevenemang och friskvårdsanläggningar avsätts 2 mnkr.

Kultursatsning på unga

Kristdemokraterna vill satsa på utvecklad kulturverksamhet i skolan, i form av
besök på teatrar, dans- och operaföreställningar, museum och andra kulturella
evenemang. För detta ändamål avsätts 2 mnkr.

Upprätta en äldrevårdscentral

Kristdemokraterna vill samla all spetskompetens gällande äldres hälsa på ett
ställe och avsätter därför 5 mnkr till en äldrevårdscentral

Fler arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning

För framtagandet och genomförandet av en modell för fler personer med funktionsnedsättning i arbete avsätts 4 mnkr.

Satsning på anhörigvårdare inom LSS och
äldreomsorgen

Kristdemokraterna vill utveckla anhörigstödet ekonomiskt och ge anhörigvårdare
inom både äldreomsorgen och LSS större möjligheter till fortbildning och avsätter
därför 2 mnkr för ändamålet.

Fria resor för unga

Åtgärder om 1 mnkr för att stimulera ungas resande med kollektivtrafik och i
första hand se över tiderna för fritidskortet.

Minskad genomfartstrafik i centrum

För att minska genomfartstrafiken i centrala Borås avsätter Kristdemokraterna
1 mnkr för en förstudie.

Gymnastikens hus

Fritid- och folkhälsonämnden tilldelas 1 mnkr som ska användas till Gymnastikens hus i Sjuhäradshallen och ökad alkohol- och tobakstillsyn.
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KOMMUNBIDRAG PER NÄMND

tkr

Nämnd

Budget
2014

Kommunfullmäktige

10 890

Stadsrevisionen

4 257

Kommunstyrelsen
- kommunledning Stadskansliet

60 242

- kommungemensam verksamhet

97 971

RESULTATRÄKNING

mnkr
Budget
2014

Verksamhetens intäkter

1 158,5

Verksamhetens kostnader

-6 144,6

Nettokostnader

-4 986,1

Avskrivningar

-193,0

Valnämnden

4 752

Verksamhetens nettokostnader

Överförmyndarnämnden

5 445

Skatteintäkter

4 109,6

Generella statsbidrag och utjämning

1 104,6

Lokalförsörjningsnämnden
-lokalförvaltning
-övrigt

5 650
29 799

Finansnetto

33,0

Resultat före extraordinära poster

68,0

Extraordinära intäkter

Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid- och folkhälsa

-5 179,1

141 768

Extraordinära kostnader

- föreningsbidrag

36 729

Årets resultat

68,0

Servicenämnden

-5 000

Balanskravsresultat med RUR ca +30 mnkr

98,0

Samhällsbyggnadsnämnden

33 066

Tekniska nämnden
- väghållning skog parker mm

142 323

- persontransporter

57 519

Miljö och konsumentnämnden

18 601

Kulturnämnden

146 124

Utbildningsnämnden

468 700

Arbetslivsnämnden

212 256

Sociala omsorgsnämnden

645 416

Nyckeltal
Skatte- och bidragsintäkter
Ökning skatte- och bidragsintäkter, %
Verksamhetens nettokostnader

5 214,1
2,6
5 179,1

Ökning verksamhetens nettokostnader, %

3,1

-därav nämnderna, %

3,7

Hela kommunsektorn, %

3,1

Nettoinvesteringar

388

SDN Norr
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

59 093
891 123

SDN Väster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

24 998
1 100 200

SDN Öster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

47 457
970 385

SDN modellen

2 961 708

Summa

5 209 761
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INVESTERINGSBUDGET 2014
Verksamhet

tkr
Budget
2014

INVESTERINGSBUDGET 2014
Verksamhet

GEMENSAMMA FUNKTIONER

FRITID OCH KULTUR

Särskilda servicefunktioner

Idrotts- och fritidsanläggningar

tkr
Budget
2014

Ventilation och energiåtgärder

5 000

Konstgräsutveckling

7 000

Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler

1 000

Hyresgästanpassningar

4 000

Diverse mindre inventarier på idrottsanläggningar

1 500

Restaurering av vattentornet (förstudie)

500

Belysning

1 000

Kopiatorer/utskriftsenheter

3 000

Fordon och maskiner
Kommunikationsutrustning IT
Summa Gemensamma funktioner

15 000
3 000
32 500

Badplatser, spår och leder

1 500

Evenemangsstaden Borås, SM-veckan 2014

2 000

Näridrottsplatser

1 000

Ny skyltning i och runt samt till Borås Arena

250

Boråshallen (anläggningsråd)

500

Sandaredsbadet
Stadsparksbadet (förstudie)
Boråshallen ombyggnad
(tillgänglighetsanpassning)

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD
Markförsörjning
Inköp av fastigheter

20 000

Summa Infrastruktur och skydd

20 000

GATOR, VÄGAR OCH PARKER
Attraktiv stad

3 000

Div mindre gatu- och broarbeten

6 500

Program för tillgänglighet

1 000

Gång- och cykelvägar

5 000

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort

1 000

Upprustning centrummiljöer

1 000

Viared (gång och cykelvägar)

6 000

500
3 500

Kulturverksamhet
Konstnärlig utsmyckning samt inköp av konst

800

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst

100

Nytt scengolv och fallridå

990

Textile and Fashion Center (Simonsland)

Kommunikationer

30 000

Inventarier och diverse mindre investeringar
Summa Fritid och kultur

9 450
500
59 590

AFFÄRSVERKSAMHET
Näringsliv
Utbyggnad av övriga industriområden

25 000

Utbyggnad av Västra Viared

27 600

Utbyggnad av Nordskogen

10 000

Borås flygplats

500

Saltemadsbron

3 500

Bostäder

Förbifart Sjöbo - Fristadvägen genom Sjöbo

7 730

Utbyggnad av bostadsområden

10 000

Promenadstråk längs Viskan

1 000

Summa Affärsverksamhet

72 600

Nybron

500
PEDAGOGISK VERKSAMHET

Parkverksamhet
Grönområdesplanen

500

Förskola

Lekplatser

5 000

Trandaredsgården tillbyggn 2 avd

12 500

Stadsparken (upprustning etapp 1)

5 000

Förskola Johanneslundsgatan, 7 avd

27 500

Alelyckan

1 000

Förskola Dammsvedjan, 6 avd

1 000

Sjömarkensbadet upprustning

2 500

Frufällegården, ombyggnad kök

2 340

Parkouranläggning

1 000

Förskola, Hestra 7 avd

1 000

Förskola Trandared, 6 avd

Papperskorgar
Summa Gator, vägar, parker

52 730

Förskola Milstensgården, 7 avd
Förskola Ramnås, 6 avd
Förskola Bergsäter, 6 avd (förstudie)
Förskolor inventarier samtliga SDN
Summa Förskola
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989
1 000
27 393
6 500
500
3 000
82 722
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INVESTERINGSBUDGET 2014
Verksamhet

tkr
Budget
2014

Vi yrkar
Bifall till Kristdemokraternas budget 2014 i sin helhet.

Grundskola
Bergdalsskolan (inventarier)
Bodaskolan (etapp 2 inkl stadsdelskontor)

1 000
30 000

Särlaskolan (byggnadens yttre delar)

1 000

Bergdalsskolan (ombyggnad)

2 009

Kristinebergskolan (ombyggnad
inkl ny gymnastikbyggnad)
Svedjeskolan (förstudie)
Summa Grundskola

58 034
500
92 543

Gymnasieskola
Bäckängsgymnasiet (matsal, bibliotek)

15 000

Almåsgymnasiet (tillbyggnad metodoch tillagningskök)

10 000

Summa Gymnasieskola

25 000

Summa Pedagogisk verksamhet

200 265

VÅRD OCH OMSORG
Omsorg om äldre- och funktionshindrade
12 lgh (soc psyk ej lägesbestämda)

1 213

Badhusgatan

1 000

Teknikgatan 6 lgh soc psyk

4 102

Dammsvedjan 10-12 lgh soc psyk

3 700

Kadriljgatan 6 lgh LSS

3 700

Norra Sjöbogatan 6 lgh LSS

6 355

Logatan 5 lgh (f d Älggatan) LSS

2 092

Inventarier boenden
Summa Vård och omsorg

800
22 962

SUMMA NETTOINVESTERINGAR

460 647

Nettoinvesteringar exkl nya industrioch bostadsområden

388 047

Försäljning av mark och fastigheter

72 600
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Sverigedemokraternas budgetförslag 2014
för Borås Kommun
Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande til�läggsyrkanden:
Äldreomsorgen
Äldre personer har normalt funktionsnedsättningar och
behöver uppföljning av de problem som dokumenterats.
Vi önskar bättre kontroller och samlad information
från utövare av den kommunala servicen till äldre samt
personer med funktionsnedsättningar, och regelbunden
rapportering till anhöriga
Innan beslut fattas till förändring, inom äldrevården, skall
berörda personer och anhöriga ta del av förslagen och
ärendet måste gå ut till flera berörda remissinstanser.
Stor hänsyn måste tagas till de berördas önskemål
Stor vikt måste läggas på rätt upphandling , näringsrik
och vällagad mat samt att tiden mellan måltiderna inte
överstiger maxgränsen, 11 timmar.
Vi måste stoppa trenden av ökade nutritionsproblem hos
äldre personer genom att vara mer observanta.

Skolmaten
Vi vill att skolmaten, samt mattider, bör förbättras så att
eleverna får jämnt fördelad kost under dagen för att orka
ta del av hela dagens undervisning.
Barnens behov av närproducerad, näringsrik mat, utan
kemisk inblandning och långa transporter, är en viktig
faktor.
Många barn har svårigheter att äta tidigt på morgonen
innan skolan, och vi rekommenderar att frukost kan serveras på skolorna före skolstarten.
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Då många barn ”ratar” delar av skolmaten och inte tillgodogör sig vad som föreskrivs, föreslår vi att man ytterligare
kartlägger vilka rätter barnen egentligen äter, t ex genom
att väga resterna från måltiderna och dokumentera dessa.
Vi måste också förhindra att, det ökade antalet av ”ätstörningar” hos barnen inte eskalerar.
Till en sådana förbättringar, föreslår vi en extra resurs på
3 000 000 kr.
Barnen är ju våra ”grundbyggstenar” som med sina utbildningar skall ta hand om det vi skapar idag, och finns
ingen kunskap om detta, står vi inför ett totalhaveri.

Kvalitetssäkring av skolorna
Vi vill ändra på förhållandet i Borås, där man jämför våra
skolresultat med kommuner som har de sämsta resultaten.
Vi förordar, mindre klasser, mer lärartäthet, specialpedagoger för barn som p g a nedsatt funktion inte kan följa
med i undervisningen.
Mer närvaro av vuxna i skolorna.
Att avsätta 15 000 000 kr till detta anser vi för lite för
att kvaliteten skall säkras, varför vi förordar ytterligare
15 000 000 kr

Sverigedemokraternas budgetförsalag 2014

Tillsätta ”klassmorfar”
Som komplement, i skolorna, föreslår vi också två ”klassmorfar/klassmormor”.
En ”klassmorfar” är en äldre person med erfarenhet av
barn och även barnbarn.
En äldre klassmorfar/klassmormormor kan, underlätta
både för barnen och lärarna, förhindra mobbning och
skadegörelse.
Vi vill avsätta 2 000 000 kr till klassmorfarsystemet.

Övriga utgifter inom ramen
i bef budget
Trygghet
Det är viktigt att vi skall kunna känna oss trygga i vår
stad, Borås.
Vi vill att man öppet diskuterar denna ökade brottslighet,
dess grunder och ev åtgärder med politiker, tjänstemän
och allmänheten, tillsammans, möjligen via Medborgardialog.

Arbetskraft till Landsbygden
SD vill satsa mer pengar på landsbygden.
En levande landsbygd genererar i miljöanpassade produkter, näringsrika råvaror och kan skapa arbetstillfällen,
inom jordbruk, skogsbruk, naturvård m m samt att den
moderna landsbygden har stora maskinparker som kräver
underhåll och service.
Vi skulle önska bättre information och samarbete med
befintliga lantbruksskolor, som finns i närliggande kommuner samt kompletterande utbildningsmöjligheter inom
Borås kommun.
Till detta föreslår vi att 5 000 000 kr avsätts.

SD föreslår:

Att ge höjda anslag till Äldreomsorg,

-2 000 000 kr

Att ge höjda anslag till skolmaten

-3 000 000 kr

Att Skolornas kvalitetssäkring
(15 milj bef.) +

-15 000 000 kr

Att tillsätta”Klassmorfar” till skolorna

-2 000 000 kr

Att utbilda arbetskraft till landsbygden

-5 000 000 kr

Summa utgiftsökningar

-27 000 000 kr

Besparingar i förhållande till, och inom Borås budgets
ramar kan göras vid effektiviseringar och vissa omprioriteringar i bl a följande:
Föreningsbidrag, Fritids och Folkhälsonämnden
Överförmyndarnämnden
Arbetslivsnämnden
Konsultverksamhet
Invandring
S:a totalt besparingar minst 27 000 000 kr
Varav de största besparingarna finns på invandrings- och
konsultverksamheter.

Tradition
Med varje kultur följer en tradition, liksom vår svenska
kultur har sina traditioner.
Att motsätta sig en kulturs tradition, borde inte vara til�låtet.
Denna fråga har delegerats till rektorer, vad gäller skolor,
varför olika traditioner gäller för olika skolor.
Vi anser att det är kommunens sak att besluta om hur våra
traditioner generellt skall fortleva eller ej och med hjälp av
Medborgardialog få fram medborgarnas synpunkter till
ett beslut om vad som skall gälla i våra svenska skolor.

Arbetsmarknad
”Alla skall ha arbete 2025” står det i visionen och denna
målsättning ställer vi oss positiva till.
Infrastrukturen kräver att jobb skapas utanför de åtgärdsprogram Arbetsförmedlingen och Arbetslivsnämnden
skapat, för olika grupper i samhället, utan kompetenskrav.
Vi föreslår att man här delar in personer, med olika
utbildningsnivå i mindre grupper, där varje handläggare
kan presentera sin grupps kompetens och därmed erbjuda
marknaden arbetskraft efter kompetens och dess efterfrågan.
Att ”växla ett försörjningsstöd mot lön” är ju enbart en
omskrivning och visar fel statistik.
I efterfrågan av arbetskraft ingår även landsbygdens behov
av arbetskraft.

Bostadslöshet
För att kunna lösa dagens akuta bostadsproblem, föreslår
vi, att de resurser i infrastrukturen, som inte är av akut
natur, avsätts till omedelbart byggande av bostäder med
hyresrätter för att täcka det befintliga behovet.
Att våra ”uteliggare” försvunnit, innebär inte att de inte
finns längre, bara att de flyttats till gruppen som rubriceras ”bostadslösa”.
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Sammanslagning av alla ”bostadslösa” har skapat ett
enormt problem som är mycket svårlöst, samt att den
administrativa biten, med många fler inblandade och
ansvariga blir kostsamt.
Vårt förslag är att man går tillbaka till de olika grupperna,
och löser problemen för varje grupp för sig på demokratisk
väg.
Detta skulle spara både tid och pengar, med snabbare
handläggning.
Härbärget, som skulle vara klart 2 nov är försenat, och
redan vid öppnandet – underdimensionerat.
Vi föreslår att Borås akut tillhandahåller offentliga lokaler,
att tillfälligt ”härbärgera” uteliggare, vid extremt svåra
väderförhållanden till dess man funnit en mer långsiktig
lösning.
Lokaler som normalt inte används mellan 20.00 och 07.00
skulle kunna öppnas till natthärbärge utan större kostnader.
Där finns oftast värme, varmt och kallt vatten, automater
för varma drycker och smörgåsar, tillräckligt med toaletter.

Invandring
Vi vill stoppa invandringen och säga upp avtalen med
migrationsverket, och i första hand lösa problemen för de
invandrade som redan finns här och lever under mycket
svåra förhållanden.
Integreringen har inte lyckats så bra och resultatet har blivit fler segregerade områden och skolor som utgör problem
i vår stad.
Vi kräver än en gång ett mångkulturellt bokslut, där samtliga kostnader, relaterade till invandrings- och integrationspolitiken redovisas.

Segregation
Vi vill att fler unga vuxna, arbetslösa, även med svenska
som modersmål, ingår i IBRA-projektet.
Detta för att dels förebygga ytterligare segregation i skolorna dels för att skapa kontakt mellan kulturer och större
förståelse.
Detta har visat sig ha positiv effekt hos andra kommuner.
Sverigedemokraterna i Borås
Ulla-Britt Åsén
Gruppledare
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Framtiden finns i
Textile Fashion Center
För länge sedan slutade textilindustriernas maskiner att bullra i det gamla
fabrikslandskapet i Simonsland.
De gamla byggnaderna finns kvar,
färgeri, väveri, syfabrik och spinneri,
som nu fylls av något nytt, något som
ska bygga en grund för vår framtid.
Arvet från textilindustrin sitter djupt
i Borås själ och har varit tongivande
för stadens utveckling. Här finns idag
ett internationellt erkänt kluster av
textil- och konfektionsföretag och ur
detta perspektiv är det naturligt att
Textile Fashion Center växer fram
just här.
En viktig ingrediens i Textile Fashion
Center är samverkan. Tre parter
bildar basen; Borås Stad, Högskolan
i Borås och det samlande näringslivet
i Sjuhärad. Grundidén bygger på att
innovativa processer bäst sker i samspel mellan kommun och samhälle,
företag och akademi – ett framgångsrecept som är känt över hela världen.
I Borås kryddar vi också detta på
ett unikt sätt med kultur genom
att flytta Textilmuseet till Textile
Fashion Center.
Området är också intressant ur ett
stadsutvecklingsperspektiv, då det
knyter samman Borås centrum med
Knalleland. Och vi får heller inte
glömma Viskans roll, som genom
historien tjänat Borås troget och varit
en bidragande faktor till framgångssagan under industrialiseringens
glansdagar. Viskan slingrar sig under
fabrikslokalerna i Simonsland som en
livsnerv, då och nu.

Annica Berg tf VD BSTF AB

Men kanske är det framför allt människorna vi ska tala om. För det är
vi, tillsammans, som lägger grunden
för framtiden. Textile Fashion Center
erbjuder en mötesplats för människor,
affärer, kulturer, studenter, affärsmän,
kreatörer, nyfikna, unga och gamla.
Det handlar om att inspirera människor till att våga göra drömmar
till verklighet. Att vi vill hjälpas åt
att vara förebilder för våra barn, att
utvecklas, att våga och att få stöd i
processen för att nå drömmarna?
I Textile Fashion Center samlas ett
unikt utbud av verksamheter som
utgör en enorm kunskapsbank med
allt från utbildningar till expertkompetens och forskning i framkant. Och
inspirationen den finns här, i den
unika miljön, i verksamheterna och
inte minst i de människor som verkar
i klustret.

Och visst är det fantastiskt att alla
verksamheter i Textile Fashion Center
delar en målbild där vi tillsammans
skapar en uppsjö av förutsättningar
för framtiden. För målet är framtiden.
År 2014 blir spännande. Då har alla
verksamheter flyttat in och i slutet av
maj hålls invigningen. Textilmuseet
öppnar, skulpturbiennalen inleds och
det blir en ordentlig avspark för framtiden i Textile Fashion Center!
Men redan nu är alla välkomna att
komma och ta del av det som sker,
passa på att ta en lunch eller förlägga
ett möte i denna unika miljö.

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55
tel 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

