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Protokollsanteckning 
 

Sverigedemokraterna noterar, likt tidigare år, att kommunkoncernens långfristiga låneskulder 

är fortsatt växande. Detta är en problematisk utveckling där de fåtal vinstproducerande 

kommunala bolagen i framtiden kommer att sakna kapacitet att betala av sina lån, då dessa 

istället tvingas att finansiera andra kommunala förlustbolag. 

Vidare uppnår inte kommunens resultat en god ekonomisk hushållning, i enlighet med SKR:s 

rekommendationer kring resultat i förhållande till skatter och bidrag. Beaktat att det redan 

tidigare varit känt att Sverige, och därigenom även Borås, har en lågkonjunktur att vänta sig 

så är detta faktum anmärkningsvärt. 

Kritiken står sig även kring självfinansieringsgraden av kommunala investeringar, där trots att 

investeringsvolymen under 2019 är avsevärt lägre än tidigare år, så uppnås inte antagna 

regler och riktlinjer om 80% självfinansieringsgrad. Detta fenomen är årligen återkommande 

utan att självkritik yppas. 

Inom kulturverksamheten noterar Sverigedemokraterna även att andelen kulturaktiviteter för 

barn och unga endast utgör 52% av det totala antalet aktiviteter inom Borås Stads 

kulturverksamhet. Detta är en lägre siffra än tidigare år, och får oss att återigen aktualisera 

frågan kring om skattekollektivet verkligen ska finansiera vuxna individers kulturintressen. 

Inom utbildningsområdet uppvisas beklämmande utfall, där andelen elever som känner sig 

trygga i grundskolan samt i gymnasieskolan är lägre än tidigare år. Sverigedemokraterna har 

kritiserat tidigare utfall, och riktar härmed återigen kritik att man inte hörsammat våra förslag 

till hur Borås Stads utbildningsverksamhet ska tryggas. Fortsättningsvis uppvisar andelen 

elever som går ut grundskolan och är behöriga till gymnasiet ingen förbättring. Fortfarande 

saknar var femte grundskolelev gymnasiebehörighet, vilket inte kan tolkas som något annat 

än ett misslyckande. Vi emotser större mottaglighet och hörsamhet i framtiden för att komma 

i bukt med dessa problem. 

Inom vård och äldreomsorgen möter fortfarande en hemtjänsttagare i snitt 17 medarbetare i 

Borås Stad under en tvåveckorsperiod. Sverigedemokraterna har tidigare kritiserat även 

detta fenomen, vilket styret uppenbarligen saknar ambition till att förbättra. Konsekvensen av 

det höga antalet medarbetare medför en fortsatt orolighet bland hemtjänsttagarna, vilket i 

tider där äldre utgör mål för brottsligor endast försätter hemtjänsttagarna i en oacceptabel 

situation. 
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Näringslivet i Borås Stad har efter 2019 års verksamhet placerat Borås Stad på en placering 

om nummer 5 bland landets femton största kommuner, fastän där målsättningen från den 

styrande konstellationen var nummer 1. Näringslivet i Borås är den drivande motorn, som ger 

människor arbete och skapar mervärde – vilket i sin tur resulterar i skatteintäkter för 

kommunen. Sverigedemokraterna anser att Borås Stad har en stor förbättringspotential inom 

detta område, vilket dock kräver ett annat majoritetsförhållande för att kunna uppnås. Vi ser 

därmed att näringslivets inställning och ranking av Borås Stad kommer förbättras i framtiden. 

Avslutningsvis har vi noterat flertalet andra poster och information som framkommer i 

årsredovisningen, däribland frågan om ekologiska produkter och verkställigheten av 

beslutade uppdrag. Dock återkommer vi i frågan under debatten kring årsredovisningen i 

Kommunfullmäktige. 
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