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Träfpunkt Simonsland och Stiftelsen
Curamus har inlett ett samarbete för
att förändra vardagen för äldre i Borås.
Curamus betyder ”Vi hjälper” på latin,
och målet är att bryta barriärer och skapa
vänner för medmänniskor som behöver det.
Vill du vara med och förändra vardagen för
äldre i Borås? Då är du kanske en blivande
Curamusian, som de frivilliga kallas.
Anmäl ditt intresse till Träfpunkt Simonsland
och bli en trogen vän. Du kan anmäla dig
på mail till frivilligcentralen@boras.se
eller på telefon till 033-35 51 10.

Är du vintercyklist?
Kanske blir dina barn lika glada över att åka
lådcykel som Lovisa och Viola Henning.

Testa elcykel
med låda
Orangeriets trehjuliga lådhojar kan testas
under en tvåveckorsperiod för den som vill
kolla om fordonet passar vardagslivet, med
dess inslag av regn, snö, dagishämtningar
och parkeringssvårigheter. Skicka ett mail till
Orangeriet@boras.se eller ring 033-35 30 60.

Gång- och cykelbanor plogas när det fallit tre centimeter nysnö.
Vilka cykelvägar som omfattas av snöröjningen framgår av en karta
som du hittar på boras.se under rubriken Vinterväghållning.
Dubbdäck på cykeln kan i alla händelser vara en god idé.
För övrigt fnns det 44 mil gator och vägar och 482 000 kvadratmeter övriga ytor att sköta för dem som ansvarar för väghållningen.
När det kommit sex centimeter nysnö plogar dessa vinterväghållare
infartsleder, bussgator, övriga huvudgator, p-platser och torgytor.
Målet är att det ska vara färdigplogat sex timmar efter att det slutat
snöa. Bostadsgator plogas när ungefär tio centimeter nysnö har fallit.
Målet är att detta ska vara färdigt inom 24 timmar.
Ordet snö har för övrigt varit i bruk sedan förra hälften av 1300talet. Man kan undra vad de kallade det tidigare.

Dags att leta fram grillorna!
Nu i början av december hoppas Borås Stad att isbanan i Stadsparken
ska vara igång. Tanken är att det ska fnnas is att åka på i tre månader,
och att banan därmed är öppen för åkning till och med februari.
Bild: IVANKA ZEJNILOVIC
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Såklart Borås är en tidning från Borås Stad

Ledare

3 frågor till

...

... HELÉN BJURKLINT
Bostadskoordinator som
jobbar vid Arbetslivsförvaltningen och har
fått ett särskilt uppdrag.
Vilket är ditt uppdrag?
– Att hitta bostäder till de 228 nyanlända som enligt anvisningslagen
ska bosätta sig i Borås Stad 2017.
Det kommer ett antal varje månad
under året, familjer och ett ganska
stort antal singlar.
Hur går du tillväga?
– Jag samarbetar med Borås Stads Lokalförsörjningsförvaltning och de kommunala
bostadsbolagen, men har också kontakt med
de privata fastighetsägarna och hoppas på att
privatpersoner kan hjälpa till. Jag kommer att
använda vår hemsida, boras.se, och Facebook
förstås, men också göra en del event, som hos
Borås basket, på stan och Knalleland.
Kommer du att lyckas?
– Jag tror på vår kommun och den fantastiska
viljan som fnns hos invånarna här att vilja
ställa upp. Jag säger som IF Elfsborg:
VI TILLSAMMANS!

Satirvår i Kulturhuset
Satir kan användas för att driva med det mesta, men om
den ska fungera bör den sparka uppåt och inte nedåt. Så gör
er beredda! Våren 2017 ger Kulturhuset plats åt denna genre,
som både roar och oroar. Låt oss tillsammans djupdyka in i
en värld av ironi, politiska knytnävar och frågor kring satirens
roll för det demokratiska samhällsklimatet.
Men var går gränsen? När blir satiren bara elak?
”Måndagar på Kulturhuset” bjuder in satirtecknare,
publicister och författare för att samtala om satir, gränser
och frihet. Borås Stadsteater sätter upp Elfriede Jelineks pjäs
”Raseri”, som ser med rasande satirisk och skärskådande blick
på våld, terror och fascism i vår tid.
”Utblick” inviger några av Jan Stenmarks unika bilder, och
inne på Konstmuseet visas original av nestorn i politisk satir
– Ewert Karlsson, mer känd som EWK.
Dessutom öppnar museet en utställning med seriekonst ur
Lasse Åbergs museums samling, under titeln: ”Konstnärer
blir dom som inte kan bli serietecknare!”.
Fler aktiviteter i Kulturhuset presenteras senare i vinter.

Ett starkt Borås
klarar utmaningarna

H

östen har i hög grad handlat om budgetarbete, precis
som tidigare år. Vi gör i 2017 års budget stora välfärdssatsningar på framför allt grundskolan, förskolan och
äldreomsorgen. Det är pengar som vi hoppas ska ge ökad
trygghet och trivsel, bättre elevresultat, och bättre möjligheter att
kunna behålla och rekrytera personal.
Men budgetarbetet har också kantats av mörka moln, som rapporterna från Ericsson, som aviserat betydande neddragningar av verksamheten i Borås.
Borås Stad mobiliserade omedelbart all tillgänglig kraft för att mildra följderna och fnna lösningar för de drabbade.
Låt oss också komma ihåg att Borås har en tradition av att klara sig
genom stora utmaningar, och att det är högkonjunktur och stor efterfrågan på kompetens.
För ett år sedan hade Borås en stor tillströmning av människor på
fykt undan krig, förföljelse och fattigdom. Det krävde snabba och
omfattande åtgärder, där vi saknade tidigare erfarenhet.
Jag vill påstå att vi lyckades. De fyktingar som stannar i vårt land
kommer att bidra till att Borås växer och utvecklas.
Vår stad kan med fog känna stolthet över att solidaritet och humanism segrat.
Våra barn är framtiden brukar det heta, och Borås Stad bygger förskolor som troligen aldrig förr. Vi har nybyggen på gång vid Sagavallen, i Brämhult och vid Kransmossen. Uppe på Dammsvedjan
invigdes förskolan LärKan alldeles nyligen, och Bäckängsgymnasiet
uppdateras.
En ny grundskola någonstans nära centrum ska utredas – fundera
på var du skulle vilja att den ligger!
En ny snabb järnväg mellan Borås och Göteborg, Sveriges tredje
största pendlingssträcka, är defnitivt en del av en ny genaration
järnvägar och en absolut nödvändig investering för framtiden. Den
innebär att arbets- och studiependlingen underlättas, arbetsmarknadsregionen utvidgas och nya jobb skapas.
Helt enkelt ett tåg vi inte får missa
– oerhört viktigt för Borås.
Vi närmar oss nu jul och nyår, och
jag vill tacka er alla boråsare som
gör vår fna kommun till vad den
är, och passa på att önska er en god
jul och vilsamma helger.
Från årsskiftet har vi en ny organisation i Borås Stad. Den hoppas
vi mycket av, för ökad likvärdighet
och förbättrad service för alla
kommuninvånare.

Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens
ordförande
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samhälle
Stadsdelsnämnderna försvinner när Borås Stad möblerar om

Bättre service är målet
De tre stadsdelsnämnderna i Borås försvinner och i stället
tillkommer fyra nya nämnder som ansvarar för förskola,
grundskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg.
Den främsta anledningen är att boråsarna ska få likvärdig
service var de än bor.
För ett antal år sedan var många svenska kommuner organiserade
i kommundelar eller stadsdelar precis som Borås. När Borås nu avvecklar sina stadsdelar är det bara Stockholm, Göteborg och Malmö
som har kvar det sättet att arbeta.
I Borås har de tre stadsdelarna haft eget ansvar bland annat för
förskola, grundskola och äldreomsorg. Från och med 1 januari 2017
fyttas ansvaret för dessa och många fer frågor till så kallade facknämnder.
Hur till exempel grundskolorna har utvecklats och drivits har tidigare kunnat se olika ut beroende på vilken stadsdel skolan har legat i.

Stadsrevisionen

Nu blir Grundskolenämnden den största facknämnden. Den
kommer att ha ansvar för alla grundskolor i hela Borås, oavsett
om skolan ligger i centrum, i Viskafors eller i Fristad. På samma
sätt centraliseras ansvaret för förskolorna, äldreomsorgen och
individ- och familjeomsorgen.
Boråsarna kommer inte att märka så mycket av förändringarna
inom organisationen på kort sikt. Skolor, äldreboenden och mötesplatser ligger kvar där de ligger, med i stort sett samma personal.
Men på sikt är det yttersta målet att invånarna ska märka att de
får bättre service.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
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Valnämnden

Förskolenämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Arbetslivsnämnden

Vård- och äldrenämnden

Fritids- och
folkhälsonämnden

Miljö- och konsumentnämnden

Tekniska nämnden

Illustrationer IDA BROGREN

En kommun med bättre service och större likvärdighet är målet när Borås Stad organiserar om sin
verksamhet. Den ambitionen är i samklang med visionen Borås 2025 och tanken att kommunens
vuxna medborgare tar gemensamt ansvar för att barn och unga får goda uppväxtvillkor.

Valberedningen

Arvodesdelegationen

Krisledningsnämnden

Så här kommer Borås Stad att vara organiserad
från årsskiftet. De tre stadsdelsnämnderna
försvinner och ersätts av Förskolenämnden,
Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden
samt Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Grundskolenämnden

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Sociala omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Kulturnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Servicenämnden
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Möt cheferna för de
Fyra nya, centrala nämnder tar över när de tre stadsdelsnämnderna
försvinner. De är Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individoch familjeomsorgsnämnden samt Vård- och äldrenämnden.
Dessa nämnder har varsin förvaltning, som i sin tur har varsin chef.
Vi har träffat de fyra förvaltningscheferna, som nu är fullt sysselsatta
med att bygga upp sina helt nya verksamheter.
TEXTER: LENA M FREDRIKSSON BILDER: ANNA SIGGE
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Den nya chefen för Förskoleförvaltningen har
varit bland annat fotvårdsspecialist, fritidsledare
och handbollsproffs. Med energi, lyhördhet och
tillit vill hon nu göra så att Borås förskola blir
bäst i Sverige.

Den nya chefen för Grundskoleförvaltningen
vet vad han vill och är inte rädd för att tänka i
nya banor. Han tycker att så mycket som möjligt
av resurserna ska gå så långt ut som möjligt i
organisationen, där de gör bäst nytta för eleverna.

Pernilla Bjerkesjö har arbetat
på förskola i Göteborg, varit
högstadierektor i Lidköping
och skolchef i Grästorp och
Falköping.
Men hon är också utbildad fotvårdsspecialist, fritidsledare och
civilekonom. Dessutom har hon
pluggat pedagogik. Och spelat
handboll på elitnivå.
– Alla som kommer in i en förskola i Borås ska tycka att det är
kul att komma dit och förstå att
det vi gör är undervisning, säger
Pernilla Bjerkesjö. Och nyutbildade ska vilja arbeta här – därför
måste sådant som lön, arbetsmiljö och kompetensutveckling vara
bra.
När hon nu bygger upp den nya förvaltningen ligger fokus först
på att skapa forum så att medarbetarna vid förskolor från olika
ställen i de tidigare stadsdelarna kan träfas.
– På så vis skapas gemenskap och vi-känsla. Därefter ska vi bli
bäst i Sverige. Det ska höras och märkas och vara på riktigt! Det
ska vara roligt att jobba här och föräldrarna ska vara glada över att
ha sitt barn på just sin förskola.
Energi och aktivitet har följt henne genom livet. Detta ihop med
att hon vill så mycket har gjort henne uppmärksam på att inte bli
för otålig. Alla ska med!

Pär Arvidsson Fäldt har varit
gymnasiechef på både Bäckängsoch Viskastrandsgymnasiet,
men har också arbetat med
skolutveckling och inspektion på
Skolverket och som rektor inom
EU:s Europaskola i Bryssel.
Han har en klar tanke om hur
skolan i Borås ska bli bra. Det
handlar om att lyfta fram den
inneboende kapacitet som alla
som arbetar i organisationen har,
att lyssna och ta vara på allas
kompetens. Och han är inte rädd
att tänka nytt och annorlunda.
– Vi ska gemensamt formulera
vart vi vill nå med eleverna och hur vi ska ta oss dit. Mötet mellan
elev och lärare är det viktigaste, att se till att förutsättningarna blir de
allra bästa. Så mycket som möjligt av resurserna ska hamna så långt
ut som möjligt i organisationen, så att de gör nytta för eleverna.
Just nu besöker han alla grundskolor i kommunen för att tillbringa några timmar med varje rektor och skapa sig en bild av läget.
– Skolan i Borås fungerar bra och har en hyfsat stabil organisation,
som vi kan vara stolta över. Nu ska vi skapa systematik och se till att
lärarnas arbetsvillkor blir bra. Vi behöver också planera för att lösa
en del trångboddhet i god tid.
Pär Arvidsson Fäldts första lärarjobb var på fordonsprogrammet
på Viskastrandsgymnasiet i Borås.
– Jag var nog inte så bra som lärare där, men har lärt mig mycket
sedan dess. Till exempel att fokusera på relationer och inte vara så
omständlig utan mera gå rakt på sak.

PERNILLA BJERKESJÖ

PÄR ARVIDSSON FÄLDT

Ålder: 47 år
Bor: Falköping
Fritid: Springa och styrketräna, resa
Drömmer om: Har ingen dröm som väntar på att uppnås
– lever här och nu, men brinner för att alla människor ska ha
det bra
Tips: Lyssna på poddar! Det fnns massor att välja mellan
och är ett bra sätt att ta vara på tid i till exempel bil eller tåg.

Ålder: 45 år
Bor: Borås
Fritid: Umgås med vänner, läsa skönlitteratur, träna lite
och spela musik
Drömmer om: Drömmer inte, utan lever nu och är nöjd med det
Tips: Ett matlagningstips som passar även som livsråd:
Konstra inte till saker och ting, utan använd enkla
och bra ingredienser.

nya förvaltningarna

Kvinnan som ska basa över Vård- och äldreförvaltningen är en lagspelare med humor, och en
närvarande och delaktig chef. Hon vill att alla
boråsare ska kunna se fram emot åldrandet med
glädje och tillförsikt.

Chefen för den nya Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ser verksamheten som en å som
ständigt vindlar fram och förändras. Hon är glad,
snabb och aktiv och vill fokusera på kärnan för
det sociala arbetet – möten med människor.

Ulrika Gustafsson hade varit
förvaltningschef för stadsdelsförvaltningen Öster i Borås i drygt
ett år när hon fck erbjudandet
om att bli chef för den nya Vårdoch äldreförvaltningen. Hon
tvekade inte.
Just nu planerar hon hur verksamheten ska läggas upp, till
exempel hur frågor och beslut
ska förmedlas till alla berörda.
Det är också viktigt att se över
hur politikerna ska informeras
om verksamheten på bästa sätt
för att de i sin tur ska ha bra
underlag och kunna fatta kloka
beslut.
– Vi inom förvaltningen ska ha en gemensam bild av vårt uppdrag
och jag vill ha stor transparens och delaktighet. Jag vill öka arbetsglädjen och delaktigheten hos medarbetarna och på så sätt få äldreomsorgen i Borås att blomma.
Målet är att Borås ska ha en god äldreomsorg, där både medborgare och medarbetare har infytande. De festa av oss kommer ju att
åldras och hon vill att alla ska kunna se fram emot detta med glädje.
Ett första steg för att nå målet är att lyfta fram allt bra som redan
fnns i äldreomsorgen.
– Vi har massor av medarbetare som är riktiga vardagshjältar och
det ska vi ta vara på. Att jobba med äldreomsorg är komplext,
viktigt och jättehäftigt!

Anna-Lena Sellergren säger att
hon gillar att påverka och göra
skillnad för både medarbetare
och medborgare genom att driva
utvecklingen med de medel som
står till buds.
– Det är en förmån att få bygga
en förvaltning från början. Och
Borås är en stad som utvecklas
och har en positiv anda. Det har
jag märkt både här på jobbet och
i kommunen som helhet.
I den nya förvaltningen ska ett
enhetligt arbetssätt råda, så att
kommuninvånarna behandlas
likvärdigt oavsett var de bor.
– Vi ska också ha rutiner för samarbete med andra instanser så att
vi så tidigt som möjligt kan fånga upp barn och föräldrar som behöver våra insatser. Ju tidigare vi kommer in desto mindre blir ingreppet i människors liv.
Hon tycker att socialt arbete måste gå tillbaka till sin kärna: Att
möta människor och förändra deras situation.
– Jag tänker mig att verksamheten är som en å som vindlar framåt.
Den ändras beroende på människorna vi arbetar med, lagar och
direktiv, teknik och annat. Men vi kan också påverka den och göra
skillnad!

ANNA-LENA SELLERGREN
ULRIKA GUSTAFSSON
Ålder: 46 år
Bor: Mölnlycke
Fritid: Titta på idrott av alla slag, umgås med familjen,
gå ut med hunden
Drömmer om: En mer tillåtande värld
Tips: Ett tänkvärt ordspråk: ”Det är lättare att veta hur
man ska gå om man vet vart man är på väg”.

Ålder: 54 år
Bor: Varberg
Fritid: Gympa, springa, cykla, läsa, resa, umgås med familj
och vänner samt baka; ”det är härligt att göra något som får
ett snabbt, och gott, resultat, till skillnad från det långsiktiga
sociala arbetet”
Drömmer om: Att jobba fram en större stabilitet inom
socialtjänstens barn- och ungdomsvård
Tips: Att luta sig tillbaka ibland och koncentrera sig på
att lyssna och känna in. Det är ofta bra i möten med nya
människor och kulturer.
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Förskolor, skolor och äldreboenden ligger
kvar när Borås Stad organiserar om.
Däremot fyttar förvaltningskontoren
– där administrationen fnns – till nya platser.
Den här kartan visar var du hittar Borås
Stads förvaltningar från 1 januari 2017.
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Brodalsmotet

Boråshallen

Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72
Ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd
(Bryggaregatan 15) samt integrationsfrågor.
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Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
l Barn och familj: Österlånggatan 64
l Familjerätt: Österlånggatan 74
l Vuxen: Bryggaregatan 15
Ansvarar för att hjälpa barn, vuxna och familjer som befnner
sig i svåra och utsatta situationer med stöd av olika slag.
Ansvarar också för mottagandet av ensamkommande fyktingbarn.
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Österlånggatan 72
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Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1
Ansvarar för vård- och omsorgsboenden, hemtjänst,
hemsjukvård och öppna mötesplatser för äldre.
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Dessutom bildas från 2017 fyra nya
nämnder med tillhörande förvaltningar:
l Förskolenämnden och
Förskoleförvaltningen
l Grundskolenämnden och
Grundskoleförvaltningen
l Individ- och familjeomsorgsnämnden och Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen
l Vård- och äldrenämnden och
Vård- och äldreförvaltningen
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En del av de här verksamheterna
kommer nu att styras av andra, befntliga nämnder. Kulturnämnden kommer
att ansvara för alla kommunens bibliotek, och Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för fritidsgårdarna och
mötesplatserna, för att nämna ett par
förändringar.
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Från 2017 upphör de tre stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Då försvinner stadsdelskontoren på
Olovsholmsgatan 32 (stadsdelsförvaltningen Norr), Ramnåsgatan 1 (Väster)
och Våglängdsgatan 21 B (Öster).
I nämnderna sitter folkvalda politiker, och i förvaltningarna arbetar de
tjänstemän som ska verkställa det som
politikerna har bestämt.
Stadsdelsnämnderna har haft ansvar
för bland annat:
l Förskolor
l Grundskolor
l Äldreomsorg
l Individ- och familjeomsorg
l En del kulturfrågor, som
till exempel bibliotek
l Fritidsgårdar
l Mötesplatser/medborgarkontor

NORRBY
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Vuxenutbildningen, Fabriksgatan 12
Grundskoleutbildning och gymnasieutbildning för vuxna,
samt yrkeshögskola. Vuxenutbildningen är en del av
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen,
På ny adress: Olovsholmsgatan 32.

7
8
9

Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
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Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15
Ansvarar för stöd och service inom verksamheter som riktar
sig till invånare med någon typ av funktionsnedsättning.
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CFL, Centrum för ferspråkigt lärande, Olovsholmsgatan 32
Ansvarar bland annat för att se till att barn som nyligen anlänt
till Sverige får börja i skolan, och för modersmålsundervisning.
Kulturhuset, P A Halls Terrass 2
Stadsbiblioteket, Stadsteatern och Konstmuseet.
Här fnns också Kulturförvaltningen.
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Stadshuskvarteret, reception Kungsgatan 55
Här fnns kommunalråden och här håller Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige sina möten. I kvarteret fnns Stadsledningskansliet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen,
Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen samt delar av Servicekontoret.
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Norrbyhuset, Västra Nygatan 52
Bibliotek, kafé, medborgarkontor.
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Olovsholmsgatan 32

Brygghuset, Bryggaregatan 14
Mötesplats för unga vuxna.
Orangeriet, Stadsparken
En mötesplats där hållbar utveckling står i fokus.

UTANFÖR KARTAN:

16

Mötesplats Hulta, Hulta Torg
Kafé, biblioteks- och internethörna.

17

Servicekontoret, Pantängen, Västerängsgatan 6
Servicekontoret utför tjänster åt kommunala förvaltningar och bolag,
som att bygga vägar, klippa gräs och sköta idrottsanläggningar.

18

Vi Hässleholmen, Våglängdsgatan 5
Medborgarkontor, kafé och internethörna.

19

Framtid Sjöbo, Sjöbo Torg 4
Mötesplats för alla vuxna som bor på Sjöbo.

20

Mötesplats Kristineberg, Kristinegränd 3
Bibliotek, öppen förskola och fritidsgård.

Annelundsparken
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Östvä
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15

VILLASTADEN

Annelundsmotet

5

Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5
Träfpunkt för äldre och personer med funktionsnedsättningar,
och för alla andra boråsare. I huset fnns omkring 50 föreningar.
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Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
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Så vill vi göra
Borås ännu bättre
Politiker i fyra nya nämnder kommer att ansvara för områdena
förskola, grundskola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.
Såklart Borås bad nämndernas tre ledande företrädare, deras
presidier, att berätta vad de vill och vilka de är.

Grundskolenämnden
Namn: Per Carlsson
Uppdrag: Ordförande
Parti: Socialdemokraterna
Tidigare politiska uppdrag:
Ordförande i stadsdelsnämnd
Väster, vice ordförande i
Utbildningsnämnden, vice
ordförande i Servicenämnden. Sitter i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

Vilken fråga är viktigast för dig i nämnden?
– Inget kan vara viktigare än att ge våra barn
en bra start i livet. Att alla barn ska få en bra
skolgång och möjligheter att lyckas, är det som
jag drivs av. För att lyckas krävs att personalen
i skolan trivs och ges förutsättningar att göra ett
bra jobb. En god arbetsmiljö för både personal
och elever är en nyckel till framgång.
Hur kommer medborgarna att påverkas av att
grundskolefrågorna nu samlas?
– Det blir lättare att arbeta med likvärdigheten
mellan skolorna vilket verkligen påverkar eleverna. Det blir också lättare att styra resurser dit där
de gör störst nytta, och ger bättre förutsättningar
för skolan att planera långsiktigt.
Ge oss en ledtråd till vem du är som människa.
– Jag är en fotbollsintresserad, infödd boråsare
som glatt följer Elfsborg. Jag gillar att göra utfykter med familjen och försöker också motionera så
mycket jag kan. Jag har sprungit åtta Göteborgsvarv med varierande framgång.

PRESIDIUM
Presidium är den högsta ledningen i nämnden,
bestående av ordföranden och, i det här fallet,
förste vice ordföranden och andre vice ordföranden.
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Namn: Ulf Sjösten
Uppdrag: Förste
vice ordförande
Parti: Moderaterna
Tidigare politiska uppdrag:
Åtskilliga uppdrag de
senaste 30 åren, bland annat
som Kommunstyrelsens
ordförande i Borås och
riksdagsledamot. Sitter
i Kommunfullmäktige.

Vilken fråga är viktigast för dig i nämnden?
– Vårt fokus måste ligga på kunskap och kvalitet i skolan. Lärarna måste kunna prioritera att
vara pedagoger och få stöd för att kunna vara det.
Hur kommer medborgarna att påverkas av att
grundskolefrågorna nu samlas?
–Vi kommer att kunna ha en helhetssyn på
skolfrågorna på ett annat sätt än tidigare och
arbeta med kvalitet och utveckling ur ett övergripande perspektiv för hela staden. Det är
viktigt att man behandlas likvärdigt oavsett
var i kommunen man bor.
Ge oss en ledtråd till vem du är som människa.
– Jag är 62 år och en politisk mångsysslare
som gärna umgås med fru, barn och barnbarn
i sommarstugan i Varberg. Jag har också ett
djupt intresse för gamla bilar och motorcyklar.

Namn: Lennart Andreasson
Uppdrag: Andre
vice ordförande
Parti: Vänsterpartiet
Tidigare politiska uppdrag:
Fullmäktigeledamot sedan
1982. Kommunstyrelsen
sedan -91. Andre vice ordförande i stadsdelsnämnd
Väster.

Vilken fråga är viktigast för dig i nämnden?
– Viktigast är att ge alla barn en bra utbildning,
och att motverka efekterna av friskolesystemets
segregation. Jag tror att det är bäst när barn med
olika förutsättningar och bakgrunder får träfas
och lära känna varandra och gå i samma skola.
Hur kommer medborgarna att påverkas av att
grundskolefrågorna nu samlas?
– Skillnaden blir inte så stor, men likvärdigheten och tydligheten kommer att öka.
Ge oss en ledtråd till vem du är som människa.
– Jag är allergisk mot sociala orättvisor, och att
utsatta människor blir än mer utsatta. Det har
format mig och är det som driver mig. Och så
är jag fnsmakare när det gäller fotboll – därför
inbiten Norrbyit.

Bilder: ANNA SIGGE

Förskolenämnden
Namn: Leif Johansson
Uppdrag: Ordförande
Parti: Socialdemokraterna
Tidigare politiska uppdrag:
Andre vice ordförande i
stadsdelsnämnd Väster.
Sitter i kommunfullmäktige
och är denna period ledamot
i stadsdelsnämnd Väster.

Vilken fråga är viktigast för dig i nämnden?
– På kort sikt att fortsätta arbetet med att
minska barngruppernas storlek i förskolan. På lite
längre sikt att fortsätta den påbörjade utbyggnaden av förskolor, då barnantalet beräknas öka de
närmaste åren. Vi hoppas då även kunna sänka
sjukskrivningstalen hos personalen. Vi vill ha en
kvalitativt bra förskola med nöjda barn, föräldrar
och personal.
Hur kommer medborgarna att påverkas av att
förskolefrågorna nu samlas?
– Likvärdigheten kommer att öka inom förskolan. Det blir en mer samlad verksamhet då
förskolans kompetens samlas under samma förvaltning. Det ges nu ännu större möjlighet till
utbyte och utveckling mellan olika verksamheter
inom förskolans område.
Ge oss en ledtråd till vem du är som människa.
– Lugn och eftertänksam och med en stor
portion humor. Många frågor blir kanske inte
enklare att lösa med humor men resan fram till
lösningen blir så mycket trevligare och roligare.
Får jag någon stund över så fastnar jag gärna i en
bra bok, helst då deckare, eller i en tv-serie.

Namn: Marie Fridén
Uppdrag: Förste
vice ordförande
Parti: Moderaterna
Tidigare politiska uppdrag:
Utbildningsnämnden,
Servicenämnden, Borås
Djurpark, stadsdelsnämnd
Norr. Är ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt Borås Stadshus AB.

Vilken fråga är viktigast för dig i nämnden?
– Att alla barnen får en bra start i livet. Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet. Jag
vill verka för att barnen – våra yngsta medborgare
– erbjuds en trygg, rolig och lärorik förskola.
Hur kommer medborgarna att påverkas av att
förskolefrågorna nu samlas?
– Det ska inte spela någon roll var man bor i
kommunen. En sammanhållen organisation ökar
förutsättningarna för efektiv resursanvändning.
Ge oss en ledtråd till vem du är som människa.
– Mamma och mormor som gärna omger sig
med djur och natur. Som med förskollärarutbildning och civilekonomutbildning i bagaget engagerar sig i samhällsfrågor stor del av sin tid som
lokalpolitiker i Borås.

Namn: Linda Ikatti
Uppdrag: Andre
vice ordförande
Parti: Socialdemokraterna
Tidigare politiska uppdrag:
Ersättare i stadsdelsnämnd
Väster, ersättare i bolagsstyrelsen Borås Stad Textile
Fashion Center AB(BSTF),
ledamot i S-föreningen Sjöbo.

Vilken fråga är viktigast för dig i nämnden?
– Det är många frågor som är viktiga, men jag
kommer bland annat att jobba för att minska
barngruppernas storlek, samt för en bättre arbetsmiljö på förskolorna så att sjuktalen går ner.
Hur kommer medborgarna att påverkas av att
förskolefrågorna nu samlas?
– Alla frågor gällande förskolan hamnar på ett
ställe, i stället för tre som det är nu. Det kommer bland annat att bli tydligare vart föräldrar
kan vända sig med sina frågor och vi kommer att
få likvärdig förskola i hela kommunen. Det blir
bara positivt med detta!
Ge oss en ledtråd till vem du är som människa.
– Mina närmaste vänner tycker att jag är
omtänksam, glad, snäll, påläst och inlyssnande.
Annars är jag väl en vanlig tjej, med man och
tre söner, som gillar att vara hemma och mysa.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
Namn: Mats Tolfsson
Uppdrag: Ordförande
Parti: Socialdemokraterna
Tidigare politiska uppdrag:
Kommundelsnämnd Sjöbo,
Gatunämnden, Borås Energi
och Miljö, Borås Djurpark
och stadsdelsnämnd Norr.

Vilken fråga är viktigast för dig i nämnden?
– Det förebyggande arbetet med barn och unga
kommer att bli prioriterat. Nämnden har ett
uppdrag från Kommunfullmäktige att sammankalla andra nämnder för samverkan om barn och
unga som riskerar att falla mellan stolarna.

Namn: Urban Svenkvist
Uppdrag: Förste
vice ordförande
Parti: Moderaterna
Tidigare politiska uppdrag:
Ledamot i Socialnämnden
respektive Sociala
omsorgsnämnden de två
senaste mandatperioderna.
Denna period ledamot i
Kommunfullmäktige och vice
ordförande i Djurparkens styrelse.

Vilken fråga är viktigast för dig i nämnden?
– Att medborgare i kommunen som har det
svårt får det stöd de behöver och som lagstiftningen kräver.

Hur kommer medborgarna att påverkas av att
IFO-frågorna nu samlas?
– Medborgarna ska uppfatta helhet och sammanhang i mötet med ett samlat och professionellt IFO. De kommer att möta verksamheten på
ett samlat ställe med fokus på brukarens behov.

Hur kommer medborgarna att påverkas av att
IFO-frågorna nu samlas?
– Det blir likadana bedömningar och åtgärder
oavsett var i kommunen man bor, och verksamheten kan förhoppningsvis bedrivas mer kostnadsefektivt.

Ge oss en ledtråd till vem du är som människa.
– På fritiden tränar jag på Svensons hälsocenter
och springer med Knallen. Åker gärna skidor
både på längden och utför. Läser just nu mest
kommunala handlingar.

Ge oss en ledtråd till vem du är som människa.
– Ganska nybliven pensionär efter ett yrkesliv
som åklagare. Är politiskt intresserad och samhällsengagerad och tycker att jag vill och kan
använda min tid till något mer än barnbarnen,
trädgården och andra fritidsintressen, exempelvis
Elfsborgs och Norrbys fotbollsmatcher.
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Namn: Eva Axell
Uppdrag: Andre
vice ordförande
Parti: Socialdemokraterna
Tidigare politiska uppdrag:
Ersättare i Kommunfullmäktige, ledamot i
Socialnämnden, ersättare
i stadsdelsnämnd Öster.

Vilken fråga är viktigast för dig i nämnden?
– Att lösa bostadsbristen, då många av dem
vi ska hjälpa har det särskilt svårt att hitta en
bostad.
Hur kommer medborgarna att påverkas av att
IFO-frågorna nu samlas?
– Jag tror att det blir lättare att skapa en helhetssyn på problemen, vilket gör det lättare att
hjälpa dem som behöver vår hjälp.
Ge oss en ledtråd till vem du är som människa.
– Jag tycker om naturen, och att resa. Och jag
tycker om att läsa när jag hinner, helst deckare;
Lars Kepler gillar jag mycket och Liza Marklund
till exempel.

Vård- och äldrenämnden
Namn: Ida Legnemark
Uppdrag: Ordförande
Parti: Vänsterpartiet
Tidigare politiska uppdrag:
Ordförande för stadsdelsnämnd Öster (2015–2016),
Andre vice ordförande
i Arbetslivsnämnden
(2010–2014). Sitter i
Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen. Ordförande
i Fritids- och folkhälsonämnden.
Gruppledare för Vänsterpartiet.

Vilken fråga är viktigast för dig i nämnden?
– Att se till så att alla äldre i Borås får den hjälp
de behöver och att vi börjar jobba mer förebyggande med äldres hälsa och välmående.
Hur kommer medborgarna att påverkas av
att äldreomsorgsfrågorna nu samlas?
– Likvärdigt bemötande och bedömning. Just
likvärdigheten är också i fokus för politiken
under 2017.
Ge oss en ledtråd till vem du är som människa.
– Politik upptar det mesta av min tid, men jag
försöker hitta tid för träning, teater och en god
bok på lediga stunder.

Namn: Kerstin Hermansson
Uppdrag: Förste
vice ordförande
Parti: Centerpartiet
Tidigare politiska uppdrag:
Vice ordförande i stadsdelsnämnd Väster, är
med i Kommunstyrelsen
och Kommunfullmäktige.
Gruppledare för Centerpartiet.

Strax innan Såklart Borås skickades till tryck,
blev det klart att Bengt Bohlin (S) blir andre
vice ordförande i Vård- och äldrenämnden.
Bohlin sitter i dag också i Lokalförsörjningsnämnden.

Vilken fråga är viktigast för dig i nämnden?
– Att vi är lyhörda för de äldres och anhörigas
synpunkter, bland annat när det gäller boenden,
aktiviteter och vem som ska sköta om mig när
behoven uppstår. Vi behöver fer olika typer av
äldreboenden spridda i kommunen.
Hur kommer medborgarna att påverkas av
att äldreomsorgsfrågorna nu samlas?
– Jag hoppas att det blir mer lika gällande vilka
bistånd som ges. Lättare för den äldre och för
anhöriga att veta vart man ska vända sig. Bättre
kompetens och förutsättningar för de anställda.
Ge oss en ledtråd till vem du är som människa.
– Jag lever nära skog och mark hemma i
Seglora, och gillar det. Är engagerad, ganska
social och är med i fera föreningar. Jag har
tidigare arbetat inom äldreomsorgen.

Illustrationer IDA BROGREN
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Då& nu
Ökad rättvisa och likvärdighet
i servicen för medborgarna
är målet med Borås Stads nya
organisation.
Såklart Borås har tittat bakåt
för en stund, för att få en bild
av stadens förvandling från
bondeland till modern stad.

En lyktstolpe tilldrar sig en del uppmärksamhet i hörnet Västerlånggatan och
Torggatan denna vinterdag i Borås 1908. Intill Eda Palms Mode- och Tapisseriafär hänger lite oväntat en skylt med texten ”Skjutbana. Välkomna in”.
Borås fck sitt första elverk 1894, och det ansågs självklart att belysning på gator
och torg – liksom brandförsvar, vatten och renhållning – skulle skötas av staden.
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Från bönder till borgare

till medborgare

F

ör snart sex år sedan, 2011, genomfördes den senaste större
förändringen av Borås Stad. Då blev tio kommundelar
i stället tre stadsdelar. Syftet var i huvudsak detsamma som
nu: Förändringen skulle ge medborgarna en mer enhetlig
och efektiv service och större rättvisa.
Från politiskt håll hoppades man också på att med mindre administration och färre politiker spara pengar.
Mer omvälvande händelser har skett i stadens historia.
Innan det fanns kommunalråd, och innan det fanns kommuner
som vi känner dem i dag, fanns det socknar och sockenstämmor.
Socknen bestod av ett antal byar eller mindre samhällen och en kyrka. Det där ändrades vid kommunreformen år 1862. Med de gamla
socknarna som bas skapades bortåt 2 500 kommuner, en del av dem
städer och köpingar. I Borås, som då hade runt 3 000 invånare,
inrättades stadsfullmäktige.
Reformen var livskraftig. Den skulle komma att fungera i närmare
100 år.
På 1950-talet hade infyttningen till städerna gjort att många kommuner hade för få invånare för att orka bära de allt större uppgifter
som kommuner och städer fått.
Borås var till exempel något av en pionjär när det gällde socialvården, och var tidig också med att inrätta såväl en familjenämnd som
en kulturnämnd. Familjenämnden skulle helt enkelt se till att det
fanns dagis och hemtjänst, och hålla ett öga på familjepolitiken i
stort. De som den gången organiserades bort var hemhjälpsnämnden
och systugenämnden.
1952 års reform innebar att ett par tusen små kommuner bakades
om till cirka 800 större. Boråsarna var 1950 närmare 60 000.
Men reformen skulle inte räcka.
Drygt tjugo år senare inledde Borås sitt nya liv som storkommun,
efter den stora kommunblocksreformen 1974. Den var omfattande.
Kommunernas nya uppgifter ansågs behöva en befolkning på minst
8 000 personer. Samhällsförändringarna var snabba, men processen
gick segt.
Mindre kommuner satte klackarna i marken. Bollebygd tänkte inte
alls låta sig buntas ihop med Borås och Viskafors och de andra.
Men man fck ge sig efter ett regeringsbeslut.
De gamla fullmäktigeförsamlingarna ersattes av en ny, med ledamöter från Bollebygd, Viskafors, Sandhult, Fristad och Dalsjöfors.
(Brämhult var redan sedan tidigare en del av Borås).
Tolv år senare, 1986, var det dags igen. Kommundelsnämnder skapades i det som tidigare varit egna kommuner: Viskafors, Sandhult,
Fristad och Dalsjöfors.
Och 1992 delades också centralorten in i sex kommundelar.
Totalt tio alltså. Som 2011 blev tre.
Och var blev Bollebygd av? De gick sin egen väg 1995, efter folkomröstning och riksdagsbeslut.
När Borås nya stadshus 1957 invigdes av landshövding Mats
Lemne, påpekade han skarpt att det fna huset syftade till att skapa
de bästa förutsättningar för att tjäna allmänheten, ”inte för att
tjänstemännen skall få en känsla av en mera lyxbetonad tillvaro.”
Lemne var inte den förste, och inte den siste, som bekymrat sig
för klyftor mellan vanligt folk och politiker och tjänstemän.
Gustav II Adolf var dock inte en av dem.

Den gamle krigarkungen visade inte heller någon större förståelse
eller diplomatisk smidighet när han mötte några uppvaktande storbönder en dag på våren 1620.
Bönderna brukade dryga ut försörjningen med hemslöjd – smide,
vävnad och träslöjd – och annat, men trakasserades av stadsfolk och
fogdar som menade att de företagsamma bönderna bröt mot lagen.
All handel skulle ske inom en stads gränser, för då var de kringvandrande handlarna tvungna att tulla för sina varor och vips kunde
staten tjäna skattepengar.
Det var ett område där Gustav II Adolf inte var någon dumskalle.
Det var under hans tid som landet fck en verklig statshushållning.
Till de surmulna bönderna lär konungen ha sagt att de antingen
fck upphöra med sin handel, eller bygga en stad och börja betala
skatt. Om galoscherna inte passade fanns det gott om plats för dem
i Ingermanland, längst in i Finska viken.
Bönderna valde stadsalternativet. Ett kungligt brev daterat 29 juni
1621, fastställde stadens grundande.
Den skapades vid kyrkbyn som kallades Torpa, runt det som i dag
är Carolikyrkan i Borås, och fck så småningom (kungen var på
utlandsresa), 25 maj 1622, stadsprivilegier. Inga dåliga privilegier
heller; de gavs rätten att handla var de ville, bara varorna förtullats
i stan.
Staden var född. Handelsstaden Borås.
Fast lite trögt lär det ha varit att få en del av bönderna att fytta
in till ”stan”. Kungen, sin vana trogen, talade klarspråk till dem.
Alla hantverkare på fyra mils omkrets beordrades att fytta till stan.
Hårda papper.
Den här gången går det lugnare till.
ULF JOHANSON
Källor: Borås stads historia (Bengt Berglund, Lennart Andersson
Palm m f); Borås stads hemsida (boras.se); Wikipedia.

Folkfest på stan, sannolikt 1924. Uppgifterna i stadsarkivet gissar att det är Gustav V
som är på besök och sitter i någon av bilarna därnere. På bilden ur Lars Axelssons
vykortssamling ser man Stora Brogatan och Västerbro, med Gustaf Adolfskyrkan i
fonden. Bilden tagen från Tekniska Skolan. Biografen Röda Kvarn skymtar till höger.
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City of Borås gains
new organisation
Borås politicians have decided that preschools, schools, care of the
elderly and help for people and families with difculties shall be
organised in a new way.
Te three city district committees in Borås will disappear at the
end of 2016 and you will no longer be able to visit the three departments for East, West and North. Instead, from 2017 there will be
four new central departments that take over, one for preschools, one
for compulsory school and so on.
Politicians on the four new committees will be responsible for the
diferent areas: Preschool, compulsory school, care of the elderly
and social welfare.

Boråsin kaupunki
saa uuden
organisaation
Boråsin poliitikot ovat päättäneet organisoida esikoulun,
peruskoulun, vanhustenhuollon ja avun vaikeuksissa oleville henkilöille ja perheille uudella tavalla.
Boråsin kolme kaupunginosalautakuntaa lakkautetaan
vuodenvaihteessa 2016/17, eikä näissä kolmessa kaupunginosalautakunnassa – Itäinen, Läntinen ja Pohjoinen – voi
enää käydä.
Nämä korvataan neljällä uudella, keskeisellä hallinnolla,
joista yksi on esikoulua, yksi peruskoulua varten jne.
Neljän uuden lautakunnan poliitikot vastaavat eri alueista: Esikoulu, peruskoulu, vanhustenhuolto sekä yksilöja perhehuolto. Näiden muutosten avulla Boråsin
kaupunki toivoo saavansa aikaan yhdenvertaisuutta ja
entistä parempaa palvelua kansalaisille.
Boråsilaiset tule isommin huomaamaan muutoksia. Koulut, vanhustenasuntolat ja kohtaamispaikat
pysyvät entisellään ja niissä on suurin piirtein sama
henkilöstö.
Sivuilla 8–9 on kartta, josta eri hallintojen sijainnit
näkyvät. Hässleholmenin, Norrbyn, Sjöbon, Kristinebergin ja Hultan kohtaamispaikoilla
on saatavilla
SUOMENKIELINEN
esite karttoineen.
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Te City of Borås hopes that these changes will achieve equality
and better service to all our citizens.
Borås residents will not notice much of the changes. Schools,
homes for the elderly and meeting-places will remain where they
are, with largely the same personnel.
Pages 8–9 contain a map which shows where the diferent departments are located. Te meeting-places in Hässleholmen, Norrby,
Sjöbo, Kristineberg and Hulta have a brochure with a map written
in English.

سازمان تشکیالتی کمون "بوروس" تغییر می کند
 مدارس،سیاستمداران "بوروس" تصمیم گرفته اند که کودکستانها
 مراقبت و نگهداری از سالمندان و کمک به افراد،راهنمائی/ابتدائی
و خانواده ها یی که دچار مشکل هستند به شیوۀ جدیدی سازماندهی
.شود
 و آغاز2016 سه کمیته منطقه شهری در "بوروس" در پایان سال
 برچیده می شوند و دیگر نمی توان به اداره های منطقه ای2017
. غرب و شمال مراجعه نمود،شرق
بجای آن چهار ادارۀ مرکزی تشکیل می شوند که ادارۀ امور را در
 یک اداره برای، یک اداره برای کودکستانها،دست خواهند گرفت
.راهنمائی و غیره/مدارس ابتدائی
سیاستمداران این چهارکمیته مسئولیت بخش های مختلف مربوطه را
 مراقبت،راهنمائی/ مدرسه ابتدائی، کودکستان:عهده خواهند گرفت
ُ بر
 کمون.و نگهداری از سالمندان و مراقبت از فرد و خانواده
"بوروس" امیدوار است با این تغییرات خدمات یکسان و بهینه ای را
.به شهروندان ارائه می کند
بغیر از این اهالی "بوروس" تغییرات زیادی را مشاهده نخواهند
 خانه های سالمندان و اماکن مالقات سرجای خود، مدارس.کرد
.خواهند ماند و بطور کلی با همان کارکنان قبلی کار خواهند کرد
9  تا14
8 در صفحات
 نقشه ای وجود دارد که جای این اداره ها را15
،"Hässleholmen"  در اماکن مالقات در.نشان می دهد
" یکHulta" " وKristineberg" ،"Sjöbo" ،"Norrby"
.بروشور دارای نقشه به زبان فارسی وجود دارد

هيكل تنظيمي جديد في مدينة بوروس
ّ
ق ّرر السياسيون في بوروس إعادة تنظيم ك ٍّل من دار الحضانة واملدرسة
ت اليت تواهج
األساسةي ورعاةي املس ّنني ومساعةد األفدرا والعائال
.صعوبات
س عم انتءها العما
ث يف بورو
سيمت إنءها العلم يف لجنا املناقط الثال
 ولن يكون من املمكن زيارة لجان املناقط،2017 العا
بداية م
 و2016
.)Norr ( مال
) والشVäster( ) والغربÖster(  الشرق:الثالث
 واحةد لدرا:ت مركةزي جديةد تقمو بأعمالها
وتلح ّ محاله أعرب إدارا
..ة وهكذا،الحضانة وأخرى للمدرسة األساسي
ف
وسيتولى السياسيون في اللجنا األعرب الجديدة مسؤولةي مختل
 دار الحضانة واملدرسة األساسية ورعاية املس ّنين ورعاية الفدر:املجاالت
سر
.واأل ة
ت نأ تحقق املساةوا بني
س نم خلال ههذ التغييرا
وتألم مديةن بورو
.مات التي تقدمها لهم
حسين الخد
جميع املواطنين وت
ً
ّ
س كثاير نم ههذ التعديال؛ت
ك فنل يتأثر سكنا بورو، وفيام عاد ذل
سيعمل افيه
 و،مللتقيات ستبقىيف مكانها
اكن املسنين وا
فاملدارس ومس
ّ
.نفس الكادر إلى حد كبير
.ف اإلدارات
 خريةط تظهر فايه أمانك مختل159 –– 814 صفح
تجد في ال ة
ّ
، نوربي، هاس ِلهو ِملن:وتجد خريطة باللغة العربية في امللتقيات في ك ٍّل من
. هولتا، كريستي ِنباري،شوبو

Magaalada Borås waxaa ay yeelan
doontaa nidaam cusub oo loo maamulo
Siyaasiyiinta magaalada Borås waxaa ay go’aamiyeen nidaam cusub
oo loo maamuli doono dugsiyada xanaanada caruurta, dugsiyada
hoose/dhexe, daryeelaka dadka waayeelka ah iyo caawimaada shaqsiyadak iyo qoysaska ay noloshu ku adegtahay.
Seddexada gudi xaafadeed ee ay magaalada Borås ka koobantahay
waa la baabi’inayaa marka sanadka 2016/17 uu is badalayo isla markaana lama booqan kari doono maamulada seddexda xaafadood ee
Bariga (Öster), Galbeedka (Väster) iyo Woqooyiga (Norr). Waxaa
kuwaa bedelkooda la wareegi doona xilka afar maamul dhexe oo
cusub, afataa maamul dhexe waxaa uu mid ka mid ahi la wareegi
doonaa maamulka, dugsiyada xanaanada caruuta, mid kalena dugsiyada hoose/dhexe kuwa kalena sidaa si al mid ah.
Siyaasiyiinta ku jira afarta gudi ee kala duwan waxaa ay masuul ka
noqon doonaa afar waaxood oo kala duwan: Dugsiyada xanaanada

caruurta, dugsiyada hoose/dhexe, daryeelka dadka waayeelka- iyo
waliaba daryeelka qoyska iyo shaqsiga.
Waxaa aan rajeyneynaa in isbadalkan cusub uu horseedi doono
adeeg wanaagsan oo isku mid ah oo loo fdiyo dadweynaha.
Wax intaas ka dheeri ah oo ku saabsan isbedelkan oo dadka degen
magaalada Borås ay dareemi donaan ma jiro. Dugsiyada, goobaha
laga dareyeelo dadka waayeelka iyo goobaha kale ee lagu kulmo meelahoodii caadiga ahaa ayey sii deganaan doonaan.
Bogaga 8-aad-9-aad ee khariidada ayaa muujinaysa goobaha ay
ku yaalaana maamulada kala duwan. Goobaha kulanka ee Hässleholmen, Norrby, Sjöbo, Kristineberg iyo Hulta waxaa yaala buuga
yara (en broschyr) oo wata khariidad, kaas oo ku qoran LUQADA
af soomaaliga.

Illustrationer IDA BROGREN
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lättläst
Här hittar du lättlästa, korta sammanfattningar av några artiklar
i såklart borås. Fler lättlästa notiser fnns på boras.se/lattlast –> nyheter.
Bättre service
och lika för alla
Borås kommun ska ändra
på sin organisation.
Det har Borås politiker bestämt.
Några områden ska
organiseras på ett nytt sätt.
De områdena är:
förskolan
grundskolan
l vården av äldre personer
l hjälpen till personer och familjer
som har det svårt.
l

Men de tre nämnderna försvinner
när 2016 tar slut. I stället ska
kommunen starta fyra nya nämnder.
De nya nämnderna kommer att
vara uppdelade utifrån vad de gör,
i stället för var de ligger. Det blir en
nämnd för förskolan, en för grundskolan, en för vården av äldre och en
för att hjälpa personer och familjer
som har det svårt.

l

Det blir ingen stor
förändring för boråsarna
De som bor i Borås kommer inte
att märka förändringarna så mycket
i början. Till exempel kommer alla
skolor och äldreboenden att fnnas
kvar. Och samma personal kommer
att jobba där.
Men politikerna tror att den nya
organisationen kommer att göra
saker bättre för boråsarna. Framför
allt tror de att det blir mer rättvist.
Till exempel tror de att alla skolor i
kommunen kommer att bli lika bra.
Kommunen styrs
av olika nämnder
I kommunen fnns det olika nämnder. Nämnderna består av politiker
som bestämmer över ett speciellt
område. Till exempel fnns Kulturnämnden, som bestämmer över
kommunens bibliotek och museer.
Fyra nya nämnder
I dag fnns det tre nämnder som
sköter om områdena som ska
förändras. De nämnderna heter
Öster, Väster och Norr.
Varje nämnd tar hand om varsin del
av Borås. Till exempel tar nämnden
Norr hand om förskolan, grundskolan och äldrevården i norra Borås.
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Nämnden för förskolan kommer
alltså att sköta om förskolan i hela
Borås. Det kommer inte att spela
någon roll om förskolan ligger i
östra, västra eller norra delarna av
staden.
Förvaltningar gör det
som politikerna har bestämt
Till varje nämnd skapas det också
en förvaltning. De som jobbar på
förvaltningarna ska se till att det
som politikerna i nämnderna
bestämmer blir verklighet.

Läs mer om
den nya organisationen
I det här numret av tidningen
Såklart Borås står det mycket om
den nya organisationen.
På sidorna 4–5 kan du se en grafk
över den nya organisationen
och alla nämnder i Borås.
På sidorna 6–7 står det om
cheferna på de nya förvaltningarna.
De berättar vad de tycker är
viktigast att göra på sina områden.
På sidorna 8–9 fnns en karta.
Den visar var de nya förvaltningarna
kommer att ligga.
På sidorna 10–13 berättar politikerna vad de tycker är viktigast.

Borås har styrts
på många olika sätt
På sidorna 14–15 står
det om Borås historia.
Borås blev en stad redan 1621.
Det var kungen Gustav II Adolf som
bestämde att Borås fck bli en stad.
Sveriges socknar blev kommuner
År 1862 bestämde de som styrde
Sverige att man ville göra en stor
förändring. Innan dess hade landet
varit uppdelat i socknar. Socknarna
var ungefär som dagens kommuner,
fast mindre.
Men då bestämde man att socknarna
skulle slås ihop och bli kommuner.
Städerna fck fortsätta vara städer.
I Borås bodde det ungefär 3 000
personer då.
Sveriges kommuner
har slagits ihop fera gånger
På 1900-talet slog man ihop
kommunerna i Sverige två gånger.
Då blev fera små kommuner en
större kommun.
Första gången var 1952. Andra
gången var 1974. Då blev Borås
något som kallades för storkommun.
Det bodde mer än 105 000 personer
i Borås då.
Borås delades upp,
men slogs ihop igen
Mellan åren 1986 och 1992
bestämde Borås politiker sig för att
dela upp staden igen. Man delade in
Borås i tio kommundelar.
För snart sex år sedan, 2011, slog
man ihop dem igen. Då blev det
bara tre delar kvar: Öster, Väster
och Norr. De har styrts av varsin
stadsdelsnämnd.
Nu försvinner alltså stadsdelsnämnderna Öster, Väster och Norr
och i stället kommer de fyra nya
nämnderna.

korsord
Vad tyckte du mest om
att läsa i Såklart Borås?

Skicka in din lösning och
svar på frågan härintill, till
Såklart Borås
501 80 Borås
senast 16 januari 2017, så har
du chans att vinna ett litet pris.
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såbraborås
Anna Rosendahl,
Elin Ahlgren och
Maria Karlsson.

Nu kommer nya boras.se
Enklare och roligare att använda Borås Stads webbplats
Före årsskiftet sjösätts Borås Stads nya, omgjorda webbplats.
Lätt att hantera och tilltalande, är ledord bakom boras.se i sin
moderna form. Perspektivet ska vara besökarens, medborgarens.
Varje vardag besöks Borås Stads hemsida i
runda tal 10 000 gånger, eller 50 000 gånger
på en vecka.
Från årsskiftet kommer besökaren att möta
en webbplats som är betydligt lättare att
orientera sig på. Det blir enklare att hitta det
man söker, lättare att utföra sitt ärende.
– Vi vill också att webbplatsen ska signalera
att Borås är en stad där det händer grejer, en
stad som är på väg framåt, säger Elin Ahlgren,
webbstrateg och en av dem som tagit fram
den nya boras.se.
Boråsare och andra som klickar in på sidan
kommer också att mötas av en ny färgskala
och nya ingångar, de där rubrikerna som
sorterar stadens verksamhet och gör den mer
begriplig.
De nya ingångarna är till exempel Utbildning och förskola, Bo, bygga och miljö,
Arbete, och Kommun och politik.
Klassikern Kultur och fritid får lämna över
till det vidare klingande Uppleva och göra.
Dessutom kommer det att fnnas en särskild
ingång för Företagare.
Grundskolor och gymnasier kommer att ha
sitt eget uttryck.
– Barn och föräldrar har en relation till

skolorna mer än till kommunen, så vi tror
det är klokt att de har ett eget utseende. Nu
får de en bra bas, som de sedan kan bygga
vidare på, med till exempel en blogg eller ett
nyhetsföde, säger Anna Rosendahl, kommunikationsstrateg.
Elin Ahlgren förklarar att webbplatsen får
vad man på fackspråk kallar en responsiv
design, det vill säga att den anpassar sig efter
den skärm brukaren för tillfället använder.
Läser du upp den i din mobil så formar sig
webbplatsen efter det, utan att du behöver
dra och peka och skrolla och svära. Använder
du läsplatta får du en lika snygg och hanterlig
hemsida anpassad för din padda.
Hur förhåller sig hemsidan till kanaler som
Facebook och Instagram?
– Informationen bor på webben. De sociala
medierna är ett sätt att nå ut med informationen i så hög grad som möjligt. Vi hänvisar
alltid till webben i våra inlägg på Facebook,
säger Maria Karlsson, webbkommunikatör.
Den nya webben, med ett sammanhållet
kalendarium och ett nyhetsblock, kommer att
göra det lättare att jobba med de sociala medierna, tror Maria Karlsson.

Vilka har varit de hårdaste nötterna att
knäcka?
– Tid. Att hinna göra den nya webben. Det
är ett mer omfattande jobb än man kan tro.
Och att förankra den i organisationen och få
oss alla att se den i medborgarens perspektiv,
säger Elin Ahlgren.
– Det är viktigt att vi luckrar upp gränserna
mellan olika förvaltningar, och ser vår webb
som ett gemensamt ansvar, säger Anna
Rosendahl.
Så vad kommer boråsaren att se och tänka när
hon läser upp sidan?
– Designen och färgerna. Så är det förstås.
Och sedan kanske ”Jag hittar inte”. Det tar
såklart ett tag innan man orienterat sig.
ULF JOHANSON

BORAS.SE I KORTHET
l

Ny webbplats lanseras runt årsskiftet.

l Målet

är att skapa en serviceinriktad
och lättnavigerad webbsida utan mer
text än besökaren behöver.

l Åtta

råd med medarbetare från de
olika förvaltningarna har jobbat,
och kommer att fortsätta jobba,
med innehållet.

l Flest

besökare har boras.se på
måndagar. På lördag kväll är det lugnt.

l Det

nya webbanpassade typsnittet
heter Open Sans.

