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Borås Stad satsar under 2012 ytterligare 3,5 mnkr på feriejobb för ungdo-
mar. Detta innebär att alla som bedöms vara i behov av ett feriearbete, 
ca 1 100 ges denna möjlighet. Värdet av ett feriejobb har flera dimen-
sioner där introduktionen på arbetsmarknaden och de kontakter detta 
skapar, kanske är de viktigaste och ett led i undomars utveckling.
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Solidaritet i praktisk handling

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Vägvalet presenterar här Borås Stads budget för 2012. Det 
är en budget sprungen ur en verklighet där mörka moln 
tornar upp sig i fonden. En budget där ansvar är ledstjärna 
och där vi tidigt vidtagit åtgärder för att genom fortsatt 
kontroll på ekonomin skapa förutsättningar för ett Borås i 
balans där bygget för ännu bättre välfärd kan fortsätta. 
Vi tror på ett Borås där alla människors inneboende kraft 
att vilja utvecklas, utbilda sig och arbeta tas tillvara. Ett 
tydligt fokus på medborgarna, välfärd, kompetens och 
verksamhet skapat drivkraft i förändringsarbetet och rus-
tar oss för att på en stabil grund möta framtiden. 

Därför kan vi med stolthet lämna över vårt budgetförslag 
till Kommunfullmäktige

De statsfinansiella problem många länder upplever idag, 
vikande konjunkturer och svajiga börser påverkar också 
Borås. 

Men det förändrar inte våra värderingar som styrs mer av 
samverkan än konkurrens. Värderingar som bygger på alla 
människors lika värde. Värderingar som tror på solidari-
tet mellan människor där girighet och egoism inte tillåts 
underminera den gemensamma välfärden. Vi har sagt det 
förr men det är värt att påpeka igen; en kommunal budget 
är i sina bästa stunder solidaritet i praktisk handling. 

Ett samhälles utveckling är beroende av människors tro 
på framtiden. Borås utveckling skapas av invånare som 
ser framåt. För att kunna ha tro på framtiden måste 
vi tillsammans bygga ett samhälle där trygghet finns i 
vardagen. Då är den gemensamma välfärden ett viktigt 
verktyg och ett av målen i det fortsatta bygget av välfärds-
samhället. 

Skolan är en central grundbult i samhället och en förut-
sättning för vårt välstånd. Därför vill vi genom ansvars-
fulla satsningar göra en bra skola ännu bättre. En skola där 
positiva förväntningar på eleverna genomsyrar arbetet och 
alla elever ges förutsättningar att lyckas. 

Vi är övertygade om att investerar vi i varandra över livets 
olika perioder kan vi också växa tillsammans. Det är mo-
dernt, det är rättvist och det är att ta ansvar.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Tio år i sammandrag mnkr

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RESULTATRÄKNING

Nettokostnader -3 217 -3 284 -3 460 -3 719 -4 029 -4 306 -4 378 -4 588 -4 635 -4 774

Avskrivningar -172 -178 -172 -168 -179 -171 -185 -160 -185 -170

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 389 -3 462 -3 632 -3 887 -4 209 -4 477 -4 563 -4 748 -4 820 -4 944

Skatteintäkter och generella statsbidrag 3 478 3 568 3 759 3 989 4 230 4 451 4 554 4 768 4 877 5 014

Finansnetto 1 8 13 20 32 57 19 13 15 30

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 90 114 140 122 53 31 10 33 72 100

Extraordinära intäkter/kostnader -13 32 17 60 130 53 23 48 0 0

ÅRETS RESULTAT 77 146 157 182 183 84 33 81 72 100

NETTOINVESTERINGAR -298 -143 -151 -255 -251 -343 -361 -326 -350 -370

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar 3 116 3 169 3 181 3 267 3 491 3 335 3 416 3 501 3 666 3 866

Omsättningstillgångar 370 370 644 799 1 000 1 474 1 833 1 860 1 785 1 705

SUMMA 3 486 3 539 3 825 4 066 4 491 4 809 5 249 5 361 5 451 5 571

Eget kapital 2 562 2 708 2 853 3 035 3 207 3 292 3 325 3 406 3 478 3 578

Avsättningar 124 174 243 290 529 651 810 930 930 930

Långfristiga skulder 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 618 658 728 741 755 866 1 114 1 025 1 043 1 063

SUMMA 3 486 3 539 3 825 4 066 4 491 4 809 5 249 5 361 5 451 5 571

FINANSIELLA NYCKELTAL

STORLEKSUTVECKLING

Bruttokostnader 4 373 4 504 4 633 4 892 5 123 5 429 5 501 5 747 5 827 6 001

- förändring % 2,3 3,0 2,8 5,6 4,7 6,0 1,3 4,5 3,8 3,0

Balansomslutning 3 486 3 539 3 824 4 066 4 491 4 809 5 249 5 361 5 451 5 571

- förändring % 4,2 1,5 8,1 6,3 10,5 7,1 9,2 2,1 1,7 2,2

BETALNINGSFÖRMÅGA

Rörelsekapital -248 -288 -85 58 245 608 719 835 742 562

Kassalikviditet % 59 56 88 107 132 169 164 181 161 122

SOLIDITET

Soliditet  % 73,5 76,5 74,6 74,6 71,4 68,5 63,3 63,5 63,7 63,9

RESULTAT

Räntabilitet RT % 3,4 4,0 4,4 3,7 2,8 3,0 1,8 2,3 1,3 1,4

Resultatmarginal % 2,6 3,1 3,6 3,0 2,4 2,7 1,7 2,1 1,6 1,7

Skatteintäktsutveckling % 3,2 2,6 5,4 6,1 6,1 5,2 2,3 4,7 2,3 2,8

Nettokostnadsutveckling % 1,7 2,2 4,9 7,0 8,3 6,4 1,9 4,1 1,5 2,6

Nettokostnader i % av skatteintäkterna 97,4 97,0 96,6 97,5 99,5 100,6 100,2 99,6 98,8 98,6

EFFEKTIVITET

Kapitalets omsättningshastighet 1,25 1,27 1,21 1,20 1,14 1,13 1,05 1,07 1,07 1,08

ÖVRIGT

Folkmängd 31/12 resp år 98 505 98 886 99 325 100 221 100 985 101 487 102 458 103 294 104 000 104 800

Skattesats % 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,06
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Ansvar även i bistra tider

Många länder befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation. Sve-
rige och Borås som en del av världen påverkas också. Men även i ti-
der när snålblåsten är hård och kall kan och skall vi stå upp för det 
solidariska samhället. Det är mot den bakgrunden vår budget skall 
ses, det är mot den bakgrunden ledordet i 2012 års budget stavas 
ansvar.

En budget är i varje del en avvägning av vad som är möj-
ligt utifrån ekonomiska realiteter och politisk vilja. De 
bärande beståndsdelarna är skatteintäkter, avgifter och 
statsbidrag som skall fördelas till olika verksamheter och 
som till stora delar är avhängigt av vad som sker inom an-
dra delar av samhällsutvecklingen i Sverige och i världen. 

Den förda politiken med förändringar i bl a socialförsäk-
ringssystemet har inneburit ett ökat kommunalt ansvar 
för människor som tidigare omfattats av i första hand 
sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring. I takt med att maskorna 
i skyddsnätet töjts ut ökar kommunens ansvar framförallt 
inom individ- och familjeomsorgen men även för olika 
sysselsättningsprojekt.

Genom den budget Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet och Vägvalet här presenterar vill vi skapa 
en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad. I de 
ambitionerna ligger att Borås skall bli Sveriges ledande 
miljökommun, ta vara på människors olikheter, skapa 
mötesplatser och motverka social, etnisk och ekonomisk 
segregation. Kvinnor och män skall ha samma rättigheter 
och möjligheter.
Vidare skall Borås garantera allas rätt till kunskap och 
utbildning. Borås skall med rätta kallas en bildningsstad. 
Detta utfört inom en effektiv organisation och baserat på 
en ansvarsfull ekonomisk politik.

Medborgarnas möjlighet till arbete är en avgörande faktor 
för en kommuns stabilitet och utveckling. Där kommer 
vi även i fortsättningen ta ett betydligt aktivare ansvar än 
vad som varit fallet under de föregående åren.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Väg-
valet ser god kommunal ekonomi som en förutsättning för 
att kunna erbjuda en bra verksamhet. Det innebär en över 

tiden balanserad budget enligt de långsiktiga målen, samt 
en investeringsnivå som också är kopplad dit. Det oroliga 
ekonomiska läget i världen påverkar också Borås, inne-
bärande ett i det närmaste obefintligt utrymme för större 
reformer 2012. 

En försvårande omständighet för svensk del utgör arbets-
marknaden där arbetslösheten ligger kvar på en oaccepta-
belt hög nivå. Inte minst den massarbetslöshet som råder 
bland ungdomar är ett mänskligt och ekonomiskt slöseri. 

Förslaget till budget för 2012 innebär en väsentlig an-
strängning för att under ovan angivna förutsättningar på 
ett ansvarsfullt sätt kunna prioritera resurser till de mest 
angelägna områdena. 

Investeringsnivån har ökat under senare år. Utöver ny- 
och ombyggnader med hänsyn till ett ökat behov inom 
barnomsorg, LSS samt inom idrott och fritid har om- och 
nybyggnader även skett av t ex energisparskäl. Förslaget 
till investeringsbudget 2012 ligger på ca 400 mnkr och 
innebär bl a en satsning inom barnomsorgen.
Inom fastighetsbeståndet är avsikten att miljö-, energi- och 
handikappsanpassningsprojekt skall lyftas fram.

Den nya organisation som infördes i Borås Stad 2011 var i 
första hand inriktad på att lägga grunden för de nya stads-
delsnämnderna men kom också att innebära omfattande 
förändringar i den övriga verksamheten. Då utredningen 
avsiktligt måste fokusera på organisationsuppbyggnaden 
aviserades tidigt att en ekonomisk uppföljning skulle ske se-
nare för att bevaka att möjliga effektiviseringar tillvaratas.

De ekonomiska förutsättningarna 2012-2013 är sådana 
att planerad uppföljning bör ske snarast. I första hand är 
det administrationen i de nämnder som berörts mest av 



Budget 2012  |  Politiskt handlingsprogram

6

omorganisationen som skall granskas. I andra hand berör 
granskningen övrig administration.

Målet för och konstitutionen av den utredningsgrupp som 
skall tillsättas får avgöras senare av Stadskansliet. Viktigt 
är att hitta en grupp som kan kombinera interna erfaren-
heter och koppling till verksamheten, med ett oberoende 
utifrånperspektiv.

Skola
Satsningen på 20 miljoner 2011 kvarstår och finns i ram 
som del i ett långsiktigt arbete för att öka kunskapsnivån. 
Dessutom fredas skolans kärnverksamhet från det generel-
la effektiviseringskrav som årets budget innebär. Ambitio-
nen är att ha mindre grupper framför allt bland de yngre 
eleverna, möjlighet till läxhjälp i anslutning till skoldagen 
och lov- och sommarskola som absolut nödvändiga inslag. 
Målet är att alla elever ska gå ut nian med minst godkända 
betyg. Vi tror att extra hjälp är ett bra sätt för elever att få 
möjligheter att klara målen för godkänt, eller för att kunna 
höja sina befintliga betyg. 

Vi är övertygade om att Borås har duktiga elever, engage-
rad personal och framsynta skolledare som gör sitt yttersta 
för att öka måluppfyllelsen. Som vi framhöll i inlednings-
texten är vår bärande tanke allas rätt till kunskap, där 
finns inget kompromissutrymme.

Ändamålsenliga lokaler är viktiga för undervisningen. 
Miljöer där barn och vuxna skall vistas en stor del av 
dagen måste hålla hög standard. Arbetsmiljön får aldrig 
sättas på undantag.

Vi vill göra skolan i Borås till ett framgångsexempel för 
Sverige. Det är vår viktigaste investering för framtiden. 
Därför tar vi ett samlat grepp för ungdomar mellan 16-24 
år utan gymnasiekompetens så de ska få möjlighet till 
utbildning och arbete.

Skillnaderna mellan olika grupper av barn är fortfarande 
stora och har till viss del också ökat under 2000-talet.
En dryg tiondel av Sveriges 2 miljoner barn lever i fat-
tigdom. Fattigdom är ett relativt begrepp, men barn skall 
inte drabbas av föräldrarnas ekonomiska situation. Det 
har också visat sig att det finns ett starkt samband mellan 
barns hälsa och ekonomisk utsatthet. Därför menar vi 
att skolan ska finansieras med offentliga medel och vara 
avgiftsfri. Någon avgift för inslag i verksamheten skall 
inte förekomma. Det som kan tyckas som små utgifter 
för några kan vara betungande för familjer med begränsat 
ekonomiskt utrymme. Vi accepterar inte att någon elev 
av ekonomiska skäl måste avstå från deltagande i någon 
aktivitet. 

Kommunen har inte alltid kunnat erbjuda egna fullgoda 
skolalternativ för elever med neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning. I vissa fall undervisas elever i andra kommu-
ner med långa resor som följd. Stadsdelsnämnden Norr får 
nu i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa alternativ 
för dessa elever inom kommunens egen skolorganisation. 
En möjlighet kan vara att samarbeta med övriga kommu-
ner inom Sjuhärads Kommunalförbund.

Förskola
Antalet barn i barngrupperna har de senaste åren ökat. 
Att antalet barn i Borås ökar är i grunden bra. Men tyvärr 
har utbyggnaden av förskolor inte hunnit med i samma 
takt. För att komma tillrätta med alltför stora barngrupper 
krävs att vi bygger. Vi har därför i investeringsbudgeten 
tidigarelagt tre objekt med behovsrelaterad geografisk 
spridning. Dessa är Hestra-, Frufälle- och Myråsgården. 
Skulle det visa sig att Myrås inte är genomförbart under 
2012 skall det undersökas om Milstensgården går att 
tidigarelägga.

Äldre och personer med 
funktionsnedsättning
Allas rätt till deltagande i alla delar av samhällslivet skall 
vara en självklarhet. Målet är att både fysiska och psykiska 
hinder skall undanröjas och tillgänglighet prioriteras, inte 
minst gäller detta för personer med funktionsnedsättning. 
Borås Stad skall öka möjligheterna för personer med funk-
tionsnedsättning att få arbete inom dess verksamheter.

Olika anledningar kan göra att människor blir ofrivilligt 
ensamma. Därför betonar vi vikten av varierande typer av 
träffpunkter. En öppen verksamhet möjliggör och främjar 
möten över generationsgränser och andra barriärer som 
många gånger kan verka isolerande och motverka möjlig-
heten till gemenskap. 
Ingen människa skall behöva vara ofrivilligt ensam. Vår 
målsättning är att träffpunkter för äldre, där man kan 
äta, umgås och delta i olika aktiviteter, ska finnas på flera 
platser i vår stad. 
Stadsdelsnämnden Öster har ett uppdrag att snarast pre-
sentera ett förslag till träffpunkter och anhörigcentraler för 
äldre i centrala Borås.

Samarbete med frivilliga och ideella krafter ger en kva-
litetshöjning och extra guldkant på tillvaron för många 
äldre. De, precis som alla anhöriga som idag drar ett tungt 
lass, behöver stöd och hjälp för att orka. Tillräckligt antal 
avlastningsplatser för anhörigvårdare måste säkerställas.
Trygghetsboende för äldre finns tillgängliga under 2012.
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Måltiderna handlar inte bara om en näringsriktig kost; att 
få känna doften är för många lika viktigt som att uppleva 
smaken av god och vällagad mat. Viktigt är också att 
de som så önskar får möjlighet att äta tillsammans med 
andra. Bilden av mat och matsituationen som en helhets-
upplevelse måste genomsyra verksamheten.

All mat ska tillagas av bra råvaror från grunden och nära 
den som ska äta. Arbetet med att laga mat direkt på våra 
äldreboenden skall utvecklas ytterligare.

Under 2011 har försök att laga mat i hemmet påbörjats 
hos ett antal personer med hemtjänst.

Miljö och klimat
Vi vill lämna över en planet till kommande generationer 
som det är möjligt att leva på. 
Det är en moralisk fråga men också en ekonomisk då det 
så gott som alltid visar sig att gröna beslut även är ekono-
miskt fördelaktiga. 
Övergripande frågor för mandatperioden är att prioritera 
arbetet med att utveckla cykelstaden Borås, minska trafik, 
buller och luftföroreningar, energieffektivisera och att 
fortsatt arbeta så fossila bränslen vid mandatperiodens slut 
är helt utfasade ur kommunal verksamhet. Det är frågor 
om folkhälsa och livskvalitet.

Miljönämndens arbete med att utreda en klimatkompen-
sationsfond skall slutföras under året och ge underlag för 
hur en sådan fond kan införas i budget 2013.

Under 2012 skall förvaltningarnas behov av lokala bil-
pooler ses över och pooler vid behov införas. Detta är ett 
viktigt mål för att få ner resor i tjänsten med egna fordon. 
Målet att införa en bilpool som även kan utnyttjas av 
allmänheten skall utredas.

Miljömål
År 2003 antog Kommunfullmäktige miljömål för Borås. 
Dessa har under åren utvärderats och reviderats. Det är nu 
dags för en ny revidering och anpassning till dagens behov, 
dags för en ny revidering. Ekologiskt hållbart kräver att 
kunskap omsätts i handling. Målen skall ange åt vilket 
håll vi ska sträva för att få en långsiktigt hållbar stad och 
vad var och en kan göra för att vi ska nå dit.

Trafik
Trafiksituationen i Borås börjar närma sig ett läge som 
under vissa tidpunkter kan jämföras med större städer. Det 
är därför hög tid att redan nu påbörja ett arbete som syftar 
till ett helhetsgrepp över stadens trafikplanering bl a när 

det gäller kollektivtrafikens utformning och styrningen av 
trafikflödena genom nya förbifarter.

Därför ges två uppdrag i budgeten. Dels att utreda ”fram-
tidens kollektivtrafik” och dels att ta ett helhetsgrepp om 
den långsiktiga trafikplaneringen i staden för framtiden.

Fairtrade
Borås Stad är idag en Fairtrade City, något vi är stolta 
över, och har för avsikt att fortsätta vara. Därför skall vi 
vid upphandling ställa krav både på social rättvisa och 
miljö. TCO:s upphandlingskod är vägledande men Borås 
måste också våga ställa ytterligare krav. Vårt mål skall vara 
att ständigt förbättra oss när det gäller miljö och rättvisa.
Andelen kravmärkt och ekologisk mat i kommunens 
verksamhet skall öka. Ett första steg är att 25 procent av 
kommunens inköp av livsmedel är ekologiska.

Borås skall åter bli den ledande miljökommun som en 
gång varit stadens signum.

Hållbar upphandling
Upphandlingsenheten måste ta på sig en ledande roll 
bl a vad gäller att flytta fram positionerna för att t ex öka 
andelen ekologisk mat. Upphandlingsverksamheten är inte 
enbart en ”serviceorganisation” för nämndernas verksam-
het utan i högsta grad ett verktyg för politiska ambitioner. 
Tekniska nämnden måste därför ändra upphandlingsen-
hetens inriktning. Upphandlingsverksamheten måste ta på 
sig en roll som prövande enhet som försäkrar att kommu-
nens övergripande mål och fullmäktiges beslut följs i alla 
upphandlingar i Borås Stad. 

Götalandsbanan
Vi kommer, trots nuvarande regerings kallsinnighet, att 
vara aktiva i processen med att förverkliga Sveriges vikti-
gaste infrastrukturprojekt – Götalandsbanan. En effektiv 
höghastighetsjärnväg kommer för framtiden att vara en 
motor för ett snabbt och miljövänligt resande.
Som ett första steg i arbetet med Götalandsbanan måste 
sträckan Borås-Göteborg byggas. Sträckan är ett av Sveri-
ges viktigaste pendlingsområden, med över 10 miljoner re-
sor varje år. För stadens utveckling är det därför av största 
vikt att vi får snabbare och effektivare tågförbindelse med 
Göteborg.

Hållbar utveckling
Arbetet med att skapa en långsiktig hållbarhetsorganisa-
tion, syftande till att utveckla och övervaka kommunens 
hållbarhetsarbete, skall fortsätta under året. I arbetet bör 
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bl a representanter för civilsamhället, näringsliv och forsk-
ning ingå.

Rådrum
Införande av ett gemensamt forum, ett rådrum, där frågor 
om hållbar livsstil, stadsutveckling, klimat-, miljö- och en-
ergifrågor kommuniceras mellan Borås Stads verksamheter 
och boråsarna skall utredas under 2012. I konceptet ges 
också förutsättningar för en mötesplats för ökat medbor-
garengagemang vilket innebär att rådrummet kan bli en 
plats för demokratifrågor och medborgarinflytande. 

Medborgardelaktighet
Kommunen skall utreda möjligheterna att förstärka med-
borgarnas inflytande. Detta kräver utökade arenor och 
mötesplatser för dialog.
Som ett led i ambitionen att öka medborgarnas delaktig-
het och inflytande vill vi utreda möjligheten och formerna 
för deltagar- eller medborgarbudget både för investerings- 
och driftsbudget. En inventering av boråsarnas möjlighet 
till inflytande i Borås Stads verksamheter skall utföras.

Borås Stad 2025
Det fortsatta visionsarbetet ”Borås Stad 2025 – Vision och 
strategi” skall särskilt beakta samspelet mellan de ekolo-
giska, sociala och ekonomiska dimensionerna. Efter det 
initiala politiska arbetet involveras kommuninvånarna i ett 
gemensamt visionsarbete för en hållbar utveckling.  

Integration
I vårt Borås är det självklart med nolltolerans mot alla 
former av främlingsfientlighet och rasism. Vi bejakar 
mångfalden och kommer aktivt arbeta för att synliggöra 
den t ex genom möten på olika nivåer i förskolan, skolan, 
kulturlivet, på arbetsplatsen och samhället i övrigt. 
Borås har sedan lång tid varit en invandrarstad och 
mycket av stadens stabilitet och framgång kan förklaras 
med detta faktum. 
Demokrati är ett värdesystem som skall genomsyra hela 
samhället. Borås stad måste medvetet och ständigt delta i 
arbetet på att värna vår demokrati.

Rätten till egen försörjning och kunskaper i svenska 
språket är två viktiga delar för lyckad integration. Avgö-
rande för att lyckas är också mångfald och variation vad 
gäller hustyper och upplåtelseformer i såväl befintliga som 
nya bostadsområden. Att blanda upplåtelseformer liksom 
bostadens storlek ger en god social struktur och främjar 
bostadsområdet som mänsklig mötesplats. Det är viktigt 
att Borås Stad medverkar och är drivande i den processen.

Två projekt på Norrby och Hässleholmen ska utveckla den 
fysiska miljön höja attraktiviteten, öka integrationen och 
stärka den sociala strukturen på områdena.
Modellen med fadderfamiljer för invandrare, som en hjälp 
att möta och förstå det svenska samhället, är värd att 
pröva.

Bostadslöshet
Det är aldrig acceptabelt att människor tvingas sova utom-
hus, i portgångar, på toaletter eller i tält. Ingen ska behöva 
vara bostadslös i Borås. Det är en rättighet för varje män-
niska att ha tak över huvudet och då är arbetet mot en 
nollvision självklart. Lika självklart skall vara att vräkning 
aldrig får förekomma där barn drabbas.

Arbetet mot hemlöshet har påbörjats i Borås där bl a det 
vräkningsförebyggande arbetet ingår som en viktig del. 
Nu vill vi gå vidare och titta på andra möjligheter. En me-
tod är det på andra orter lyckade arbetssättet med ”hou-
sing first”. Personen får ett eget hyreskontrakt och som 
steg två tar man itu med andra eventuella problem.
Ett närmare samarbete mellan berörda nämnder och 
bostadsbolagen skall börja 2012.

Borås Stads arbete utgör grunden för att lyckas, men även 
det viktiga arbete olika frivilligorganisationer utför bör 
framhållas.

Social utsatthet
Socialt arbete skall bedrivas nära människorna i kom-
munens olika delar. Välfärdssamhället och den solidariska 
finansieringen av detta har en bred folklig uppslutning. 
Våra ambitioner är att göra de satsningar som behövs. Vi 
är övertygade om att satsar vi rätt och tidigt förebygger vi 
problem. Vi vet också att det är god kommunal ekonomi 
att göra insatser innan problemen vuxit sig stora.
Samverkan mellan bl a skola, socialtjänst och polis kring 
socialt utsatta ungdomar måste utvecklas. Det gäller också 
samarbetet med föreningslivet och frivilligorganisationer-
nas sociala arbete som utgör en viktig resurs i ett förebyg-
gande arbete.

Det förebyggande arbetet skall alltid vara vägledande och 
där är Borås Stads välfärdsbokslut en viktig del. 
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.
Under 2012 kommer vi att ta fram en föräldrastödsstrategi 
för Borås Stad, där Statens Folkhälsoinstitut är medfinan-
siär. Syftet är att tänka nytt och utveckla. Föräldrarna är 
sannolikt den viktigaste resursen i ungdomarnas liv. Vi vill 
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erbjuda möjligheten till föräldrautbildning då man som 
förälder ibland behöver stöd och hjälp.

Vid mer akuta behov skall olika stödåtgärder snabbt 
kunna erbjudas. Här får inte byråkrati vara ett hinder.

Jämställdhet
Jämställdhet handlar om lika rättigheter och möjligheter. 
Kommunens resurser skall fördelas rättvist mellan kvinnor 
och män. 2011 tillsattes en jämställdhetssamordnare som 
bland annat skall arbeta med jämställdhetsintegrering i 
budget och beslutsprocesser. Borås Stad skall som arbets-
givare främja jämställdhet, bland annat genom målet att 
heltid skall vara en rättighet. 

Alla boråsare skall ha full tillgång till det offentliga rum-
met. Ett led i att förverkliga detta är jämställd stadspla-
nering, exempelvis att arbeta med belysning och trygga 
utemiljöer.

Generösa och likvärdiga friskvårdsbidrag är en särskild 
satsning där Borås Stad uppmuntrar och ger förutsättning-
ar för en friskare och mer välmående personal. 
Beslut är tagna om såväl jämställda friskvårdsbidrag som 
fria arbetskläder till alla som behöver det i sitt arbete. 
Berörda nämnder måste kontinuerligt och strukturerat 
avsätta tillräckliga resurser för detta ändamål.

Markbank – ökat kommunalt 
markägande
Borås Stad är ägare av en betydande och värdefull markre-
surs. Syftet med detta är att trygga stadens tillväxt genom 
mark för utbyggnad av bostäder och arbetsplatser samt för 
att erbjuda boråsarna välskötta rekreationsområden.

Trots en bra markberedskap kan inte kommunen vara 
ägare till all mark som kan behövas för stadens framtida 
utveckling. Vi måste förvärva ny mark för att kunna 
genomföra angelägna projekt. För den nya anläggningen 
för aktiv säkerhet i Hällered, och det exploateringsområde 
som Borås Stad avser etablera där, framkom ett behov av 
mark som bytesobjekt. Privata markägare vill numera ofta 
inte sälja sin mark utan istället byta, varför det är av strate-
gisk betydelse att kommunen har bytesobjekt att erbjuda. 

Stadskansliet får i uppdrag att utarbeta ett markstrategiskt 
program, som redovisas det egna behovet av mark för 
framtida bebyggelse- och rekreationsområden samt om-
råden för framtida markbyten. Storleken av det utökade 
markbehovet får utredas i detta arbete.

Inom betydande delar av kommunens skogar bedrivs 
aktivt skogsbruk i avvaktan på annan framtida använd-
ning. 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 särskilt hänsynstagande till 
skogen som resurs för fritid och rekreation.

Styrgrupp data
De drift- och åtkomstproblem som finns i Borås Stads 
datasystem är inte acceptabla. Trots investeringar finns 
stora brister. Det saknas också en analys och strategi för 
ett åtgärdsprogram. 
I den omorganisation som Borås Stad genomförde inför 
2011 lades en strategisk beställarroll i datafrågor på 
Stadskansliet medan utförarorganisationen placerades 
under Servicekontoret. Avsikten var en större tydlighet och 
samordning på central nivå samtidigt som en serviceorga-
nisation skapades för att bättre kunna svara upp mot allt 
högre beställarkrav.

Ett konkret åtgärdsprogram bör snabbt tas fram. En 
politisk styrgrupp tillsätts som med ett initialt konsultstöd 
kan visa på och lägga grunden för en relevant beställaror-
ganisation. I detta sammanhang måste givetvis Service-
kontorets kapacitet belysas såväl till organisation och 
personal som till systemlösningar/kapacitet.

Särskilda satsningar
Attrahera – rekrytera – behålla
En bra kommunal verksamhet måste ständigt utvecklas 
så att den uppfyller kommuninnevånarnas krav på ef-
fektivitet och service. För att klara detta måste vi kunna 
attrahera, rekrytera och behålla rätt personal. Då krävs 
att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare som 
erbjuder sina anställda goda villkor.
Som en del i vårt strategiska rekryteringsarbete kommer vi 
därför, under mandatperioden, att ta fram system för att:
• garantera elever från gymnasiets omvårdnadsprogram 

arbete efter godkänd utbildning
• kvalitetssäkra utbildningsplatser 
• erbjuda flertalet av våra anställda heltid
• ge våra anställda ökade möjligheter att påverka sin 

arbetstid genom olika arbetstidsmodeller.

Feriejobb
Feriejobb under sommaren är ofta den första kontakten 
mellan ungdomar och arbetslivet. Därför anslår vi ytter-
ligare 3,5 miljoner kronor för att alla gymnasieungdomar 
skall få möjlighet att tjäna egna pengar under sommaren 
och ta ett första steg in i vuxenlivet.



Budget 2012  |  Politiskt handlingsprogram

10

Återbruk
Återbruks och Arbetscenters verksamhet har byggts upp 
med bl a ackumulerade statsbidrag. Vi anser verksamhe-
ten så viktig att den skall fortgå och utvecklas. Detta i 
samverkan med andra, exempelvis Arbetsförmedlingen. 
Kommunens fixartjänster skall riktas till de personer som 
har det största behovet. 

Kollektivtrafik
Vår långsiktiga ambition är att kraftigt öka det kollektiva 
resandet. Under 2011 infördes fria resor för pensionärer 
under lågtrafik, dvs måndag-fredag 8.30-15.00 samt 
18.00-06.00. Vid helger, aftnar och röda dagar gäller de 
fria resorna dygnet runt. Under 2012 skall förutsättningar-
na att införa skolkort till samtliga skolungdomar utredas.
Som ett ytterligare steg i en ungdomssatsning vill vi på 
sikt skapa generösare regler för fritidskort för ungdom. 
Vi har också för avsikt att se över möjligheterna att 
linjelägga skolresor och som en trygghetsskapande åtgärd 
införa s k nattstopp.

I kollektivtrafiksatsningen ingår även att utreda förutsätt-
ningarna för spårburen trafik i utredningen av framtidens 
kollektivtrafik.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda beho-
vet av nya bussgator i staden.

Det bör också utredas hur kollektivtrafiken och det ge-
mensamma resandet skall organiseras i Borås. Åker vi om 
tio år med spårtaxi, cykeldressin eller eventuellt linbana – 
det kanske bara är fantasin som begränsar tanken. 

En kartläggning om hur man säkrar cyklisternas möjlighet 
att ta sig fram även vintertid skall tas fram och skall även 
utreda möjligheterna att värma upp cykelbanorna med 
fjärrvärmens returvatten. 

Trygg och snygg stad
Det är vår ambition att människor skall uppleva trygghet i 
tillvaron. Trygghet och välbefinnande hör ihop. 
En ren och snygg stad genom en utökad ambition med 
städning, ogräsbekämpning och slyröjning är en del i för-
verkligandet, liksom god belysning av platser som upplevs 
som mörka och osäkra.
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Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål

Budgeten 2012 anger ett antal kvalitetsmål för Borås Stads verk-
samhet. Fokus ska dock inte vara på målen i sig, utan på hur väl 
målen uppfylls. Detta kan bl a mätas genom verksamhetsstatistik, 
eller genom att fråga brukarna hur nöjda de är. Måluppfyllelsen ska 
varje år redovisas i årsredovisningen.

Bakgrund
Kommunallagen fick 2005 ett tillägg att ”för verksam-
heten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning”. Motsvarande bestämmelse 
finns att finansiella mål ska anges för ekonomin. Borås 
Stad har sedan tidigare distinkta finansiella mål. Avsik-
ten är att kommunen i 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 gällt sedan tidigare. Den 
vedertagna inriktningen att all verksamhet ska utövas på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt får ytterligare en markering i uppdraget till 
nämnderna. 

Lagstiftningen talar om mål för verksamheten. Avsikten 
i arbetet med de övergripande målen för Borås Stad har 
varit att hitta mål för verksamhetens kvalitet. Därutöver 
kan det finnas mål för produktion och verksamhetsutbud 
som kan kopplas till och även vara förklarande faktorer till 
utfallet av kvalitetsmålen. Dessa kan ha stor betydelse även 
om de inte avhandlas inom ramen för de övergripande 
målen i budgetens inledningsavsnitt.

Mål – måluppfyllelse
Avsikten är att i budgeten ange ett antal mål som har stor 
betydelse för kvaliteten i det verksamhetsutbud kommu-
nen ska ge. Det är mycket viktigt att slå fast att synsättet   
är att sätta fokus på den faktiska måluppfyllelsen. Det 
räcker inte med att formulera bra mål. Det måste dessut-
om finnas rutiner för hur verksamheterna på ett systema-
tiskt sätt redovisar i vilken grad som de uppsatta målen 
uppnås. 

Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovis-
ning. De mål för budgetåret som fastställs i årsbudgeten 
ska kompletteras med en beskrivning av måluppfyllelsen 
i årsredovisningen. Här ska kortfattat och på ett enkelt 
sätt framgå om målet uppnåtts eller inte. Här kommer 
det att i vissa fall finnas dubbla dimensioner, kommunto-
talt respektive nämndspecifikt. Fokus sätts på såväl mål 
som 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 mål-
uppfyllelse 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 
löpande månadsuppföljningar som i tertialuppföljning-
arna. Så snart uppgifter om ett mål (t ex betygsstatistik i 
grundskolan) finns tillgängliga ska de analyseras i de ordi-
narie uppföljningsrapporterna. Nämnderna ges i uppdrag 
att delge Kommunfullmäktiges och nämndens mål i sina 
organisationer ut till respektive berörd ansvarsenhet. 

Systemet med verksamhetsmål kommer att synkronise-
ras med det fortsatta arbetet med Borås Stads styr- och 
ledningssystem. 

Krav på mål
I lagstiftningen eller dess förarbeten finns ingen reglering 
av omfattning och innehåll i målen. Det har inte ansetts 
meningsfullt att uttömmande ange vad som kan anses 
höra till god ekonomisk hushållning. Här gäller att varje 
kommun kan ange sin egen inriktning. Dock finns vissa 
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allmänna grundsatser som är vedertagna att vara känne-
tecken på bra mål, som t ex: 
• målen ska vara tydliga och mätbara
• målen ska ha både kort- och långsiktiga perspektiv
• målen ska beakta nationella mål

Kommunfullmäktige har tidigare utifrån dessa grundsat-
ser valt de ämnesområden som är särskilt intressanta att 
följa upp löpande och vid behov utvärdera mer ingående.

Det finns två tidsperspektiv för målen. Alla mål formu-
leras utifrån vilka förändringar som är önskvärda att nå 
på sikt med utgångspunkt från det läge som gäller vid 
beslutstidpunkten. Dessutom formuleras det mål som ska 
uppnås följande verksamhetsår för att det ska vara möjligt 
att nå det långsiktiga målet. Inför 2011 års budget sattes 
långsiktiga mål som avser mandatperioden.

Mål – målindikator
Borås Stad har valt att i det konkreta arbetet i styrning 
och uppföljning av verksamheten att inte skilja på mål och 
målindikator. Sett ur verksamhetens perspektiv att utföra 
ett uppdrag som Kommunfullmäktige givit har skillnaden 
i innebörd av mål/målindikator mindre betydelse. Även 
om fullmäktige ger ett uppdrag som skulle kunna definie-
ras handla om en målindikator blir det i praktiken ett mål 
för den nämnd som får uppdraget. Det är ingen skillnad i 
vikten av uppdraget från fullmäktige om nämndens upp-
drag kan sägas vara själva målet eller om det handlar om 
en indikator som ersättning för ett mål som inte lätt kan 
mätas i uppföljning och utvärdering. Därför kan det vara 
tillåtet för enkelhetens skull att använda begreppet mål 
även för en målindikator.

Två perspektiv på kvalitet
En utgångspunkt är att brukarnas uppfattning av kva-
liteten är av avgörande betydelse. Därför är den ena 
huvudinriktningen i de övergripande verksamhetsmålen 
brukarundersökningar, som också innehåller ett Nöjd 
kund-index, NKI. Avsikten med brukarundersökningar är 
att ta reda på brukarnas uppfattning om de tjänster som 
nyttjas. Undersökningarna genomförs enligt en enhetlig 
mall som anpassas till de olika verksamheterna. Resultatet 
ska användas av nämnderna för att identifiera förbättrings-
områden och därefter vidta åtgärder. Borås Stad har gjort 
brukarundersökningar 2008, 2009 och 2011. Berörda 
områden för brukarundersökningarna är verksamheterna 
fritid, kultur, förskola, skola, individ- och familjeomsorg, 
äldreomsorg samt funktionshinderverksamheten och sköt-
sel av gator och vägar. 

Den andra huvudinriktningen är att använda verksam-
hetsstatistik som är relevant för att beskriva kvalitet. För 
flertalet områden finns nationellt jämförbar statistik. För 
grundskolan finns det till exempel statistik över hur stor 
andel elever som lämnar årskurs nio med godkända betyg 
i alla ämnen. Detta mål är lätt att mäta genom betygssta-
tistiken.

Inom andra områden finns inte samma möjlighet att mäta 
verksamhetens kvalitet genom nationell statistik, men det 
kan finnas ett värde i att göra uppföljningen på lokal nivå. 
Ett exempel på detta kan vara att följa upp andelen for-
mellt utbildade förskollärare och barnskötare i förskolan. 
Det nationella uppdraget säger att förskolan ska stimulera 
barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 
trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn 
på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. Endast den som 
har legitimation som lärare eller förskollärare och är behö-
rig för viss undervisning får bedriva undervisningen. Utö-
ver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas 
annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 
När andelen formellt utbildad personal mäts får vi ett mått 
på den i lagstiftningen eftersträvade utbildningskvaliteten. 
Genom att utgå från att utbildningskvaliteten samvarierar 
med kvaliteten i verksamheten har vi skapat en indikator 
på den totala kvaliteten. 

Kvalitetspolicy
Enligt Borås Stads kvalitetspolicy ska Kommunfullmäk-
tige i budget fastställa vilken kvalitetsfaktor som särskilt 
ska följas upp under året. Under 2012 ska ”kompetens och 
arbetssätt” vara prioriterad kvalitetsfaktor. Utöver detta 
behöver nämnder och bolag fortsätta det systematiska 
arbetet med faktorn ”bemötande och förhållningssätt”. 

Fortsatt utvecklingsarbete
Systemet med övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 
inleddes under 2008 och har successivt utvecklats. En 
struktur har utformats för nämndernas löpande uppfölj-
ning av målen. Samtidigt arbetas med att kvalitetssäkra 
den statistik som ligger till grund för uppföljningen av 
målen.  

Det fortsatta utvecklingsarbetet består bland annat i att 
i ett it-baserat styr- och ledningssystem dela ut och bryta 
ner de övergripande målen så att de blir ett redskap för 
nämndernas styrning av sina ansvarsenheter. Även rutiner 
för kopplingen mellan nyckeltal för verksamhet, produk-
tion och ekonomi och de övergripande målen ska utveck-
las vidare. På samma sätt behöver rutiner utvecklas för 
hur andra styr- och uppföljningsdokument, t ex skolans 
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kvalitetsredovisning, ska kopplas samman med de övergri-
pande målen.

Arbetet framgent innefattar även att utvärdera målen samt 
att utforma mål för fler verksamhetsområden. I dagsläget 
görs inga stora förändringar av verksamhetsmålen. 

Mål för 2012 och 2014

Allmänt
Berörda nämnder har i sina budgetförslag för 2012 lämnat 
förslag på mål för de verksamheter som ingår i de övergri-
pande verksamhets- och kvalitetsmålen.  I vissa fall avser 
målen en nämnds verksamhet, t ex gymnasieskolan. Då 
finns de mål som nämnderna har att arbeta efter i sam-
manställningarna som finns på följande sidor. I de fall 
målen avser verksamhet i flera nämnder ingår de mål som 
gäller för kommunen i sin helhet. 

Inom målområdet egen organisation finns mål för sjuk-
frånvaro och timavlönade. Här har Kommunstyrelsen 
formulerat mål för kommunen i sin helhet. Här gäller att 
varje nämnd utifrån sin utgångspunkt ska arbeta i den 
riktning som framgår av de kommuntotala målen. Några 
mål redovisas inte för varje nämnd. Dock finns i texterna 
för respektive nämnd uppgifter om nämndens arbete med 
dessa mål. 

Två mål inom grundskolan har tagits bort och ersatts av 
två nya mål. Målen att alla elever i åk 3 och 5 ska ha nått 
målen i nationella proven har ersatts med följande två mål: 
Alla elever i åk 6 ska ha godkänt i alla tre ämnena svenska/
svenska som andraspråk, matematik och engelska. Alla 
elever i åk 3 ska bedömas ha godtagbara kunskaper för 
åk 3 i båda ämnena svenska/svenska som andraspråk och 
matematik.

Ett mål inom området funktionsnedsättning har omfor-
mulerats. Målet att alla brukare ska ha en genomförande-
plan upprättad i samråd med brukaren har omformulerats 
till att alla brukare som så önskar ska ha en genomföran-
deplan upprättad i samråd med brukaren

Utgångspunkter för målen som gäller 
fler än en nämnd
För stadsdelsnämnderna gäller att nämnderna inte visar en 
enhetlig bild. Nämndernas resultat för de olika målom-
rådena varierar. I avsnitten om respektive nämnd finns 
en jämförelse mellan uppnått resultat per augusti 2011 
för de mål som nämnden redovisat och de kommuntotala 
resultaten.
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Målområden

Kultur
Verksamhetens uppdrag

Alla ska ha tillgång till ett folkbibliotek för att främja intresse för läsning och kultur.

Uppnått 
2009

Uppnått
2010

Mål
2011

Uppnått 
Tertial 2

Mål
2012

Mål
2014

Huvudbibliotek, öppethållandetimmar per vecka. 72 62 72 62 72 72

Under Kulturhusets ombyggnad/renovering har Stadsbiblioteket funnits i tillfälliga lo-
kaler i före detta Borås Wäfveri och öppettiderna har varit 62 timmar per vecka. I och 
med att biblioteket flyttat tillbaka till kulturhuset kommer biblioteket att ha öppet 72 
timmar per vecka. Målet för 2011 på 72 öppethållandetimmar per vecka kommer då 
att nås. Målen för 2012 och 2014 är fortsatt 72 öppethållandetimmar per vecka.

Förskola
Verksamhetens uppdrag

Genom pedagogisk verksamhet erbjuda fostran och omvårdnad. Det ska finnas per-
sonal med sådan utbildning att detta kan tillgodoses. Barngrupperna ska ha lämplig 
sammansättning.
För att kunna erbjuda en god pedagogisk verksamhet ska andelen förskollärare och 
andelen barnskötare uppgå till 2/3 respektive 1/3 av personalen.

Uppnått 
2009

Uppnått
2010

Mål
2011

Uppnått 
Tertial 2

Mål 
2012

Mål
2014

Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna, %. 63 64 66 66 70 70

Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna, %. 30 30

Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna har ökat med två procentenheter 
sedan årsskiftet. Målet för 2011 är 66 % och kommer förmodligen att nås då upp-
följningen per augusti visar på 66 %. Målet för 2012 och 2014 sätts till 70 %. Am-
bitionen är att vid nyanställningar och/eller rekrytering anställa förskollärare. Borås 
Stad har under senare år erbjudit ett antal barnskötare att genomgå en utbildning till 
förskollärare vilket förbättrar möjligheten att nå målet. 

Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna är ett nytt mål därför finns inga 
jämförelsesiffror bakåt i tiden. Målet för 2012 och 2014 är att andelen utbildade barn-
skötare i barngrupperna ska vara 30 %.
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Fritidshem
Verksamhetens uppdrag

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsär-
skolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan 
fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 
dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på 
eleven och elevens behov. 
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och eleverna ska även i 
övrigt erbjudas en god miljö. 

Uppnått 
2009

Uppnått
2010

Mål
2011

Uppnått 
Tertial 2

Mål 
2012

Mål
2014

Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom 
fritidsverksamheten, %. 90 88 92 84 91 100

Under 2011 har andelen fritidspedagoger/förskollärare inom fritidshemsverksamheten 
minskat från 88 till 84 %. Målet för 2011 kommer inte att nås eftersom en stor andel 
av tillsvidareanställd personal saknar efterfrågad utbildning och personalomsättningen 
är låg. För att nå målet ska vid nyanställningar endast fritidspedagoger/förskollärare 
tillsättas. Målet för 2012 sätts till 91 % och målet inför 2014 är att all personal inom 
fritidshemsverksamheten ska vara fritidspedagoger/förskollärare.
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Grundskola
Verksamhetens uppdrag

Utbildning i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter 
och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

• Alla elever i årskurs 9 ska ha godkänt i alla ämnen.
• Alla elever i årskurs 6 ska ha godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska som andra-

språk, matematik och engelska.
• Alla elever i årskurs 3 ska bedömas ha godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena 

svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Uppnått 
2009

Uppnått
2010

Mål
2011

Uppnått 
Tertial 2

Mål 
2012

Mål
2014

Andelen elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %. 75 75 78 81 85 88

Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre 
ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och 
engelska vid vårterminens slut, %. - - - 80 86 94

Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunska-
per för åk 3 i båda ämnena svenska/svenska som andra-
språk och matematik vid vårterminens slut, %. - - - 86 92 96

Andelen elever i årskurs 9 med minst godkänt i alla ämnen för läsåret 2010/2011 är 
81 % vilket är en förbättring jämfört med 2010. Målet för 2011 på 78 % har uppnåtts. 
Inför 2012 sätts målet till 85 % och inför 2014 till 88 %.  

Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska som 
andraspråk, matematik och engelska är ett nytt mål, därför finns inga jämförelsesiffror 
bakåt i tiden. Andelen elever som nått målet 2011 är 80 %. Målet för 2012 och 2014 
sätts till 86 % respektive 94 %. 

Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena 
svenska/svenska som andraspråk och matematik är ett nytt mål, därför finns inga 
jämförelsesiffror bakåt i tiden. Andelen elever som nått målet 2011 är 86 %. Målet för 
2012 och 2014 sätts till 92 % respektive 96 %. 
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Gymnasieskola
Verksamhetens uppdrag

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna 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.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst godkänt betyg i samtliga kurser.
• Borås stads gymnasieskolor ska ligga klart över rikssnittet och ska i jämförelse med 

riket vara bland de 50 främsta i landet.

Uppnått 
2009

Uppnått
2010

Mål
2011

Uppnått 
Tertial 2

Mål
2012

Mål
2014

Andel elever med fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år 
exkl introduktionsprogram, %. 90 90 90

Andelen elever med grundläggande behörighet till universi-
tet och högskola, %. 95 95 95

Genomsnittlig betygspoäng (max är 20 poäng) 14,2 14,3 14,5

Målen för gymnasieskolan är nya och kan användas för att göra jämförelser med riket. 
Eftersom målen är nya saknas historiska värden.
För att nå målen ska arbetet med nämndens nya utvecklingsplan 2011-2015, Bild-
ningsstaden Borås med de sex identifierade utvecklingsområdena Styrning och led-
ning, Kvalitetsarbete, Bedömning för lärande (BFL), Elever i behov av särskilt stöd, 
Elever med utländsk bakgrund samt Informations- och kommunikationsteknologi 
(IKT), som inleddes under 2011 fortsätta och ge förutsättningar för att målen 2012 
ska kunna uppnås. Skolorna ska för ökad måluppfyllelse på sin nivå utarbeta egna 
utvecklingsplaner under 2011. I dessa ska de förhålla sig till utvecklingsområdena i 
Bildningsstaden Borås samt beskriva egna förbättringsområden och strategier. 
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Individ- och familjeomsorg
Verksamhetens uppdrag

Ekonomiskt bistånd

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt har rätt till bistånd.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

• Ingen ska vara långsiktigt beroende av försörjningsstöd.

Uppnått 
2009

Uppnått
2010

Mål
2011

Uppnått 
Tertial 2

Mål
 2012

Mål
2014

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än 
tio månader under kalenderåret. 751 1 125 900 1 247 1 100 850

Antalet nya hushåll som är berättigade till försörjningsstöd har fortsatt att öka men i 
betydligt lägre takt än under 2010. För att antalet hushåll som får försörjningsstöd ska 
minska krävs att tillgången på lediga arbeten ökar. 

Dåvarande Socialnämnden tillsatte en särskild resurs 2009, Arbetscenter för att 
motverka långvarigt bidragsberoende för målgruppen unga vuxna 18-29 år, samt att 
motverka att man passivt uppbär försörjningsstöd. Under 2011 stödjer arbetscenter 
även vuxengruppen inom försörjningsstöd.

Prognosen för 2011 är att antal hushåll med försörjningsstöd blir fler än målet på 900. 
Målet för 2012 är att antalet hushåll som är långsiktigt beroende av försörjningsstöd 
ska minska. För att nå målet är en åtgärd att växla passiva bidrag till aktiva åtgärder/
del av lön, detta görs i samverkan med arbetsförmedlingen, där staten är med och bär 
del av lönekostnad. 
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Äldreomsorg
Verksamhetens uppdrag

Det grundläggande målet är att äldre människor får möjlighet att leva och bo själv-
ständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i ge-
menskap med andra. Detta ska underlättas genom att kommunen verkar för att äldre 
människor får goda bostäder, stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

• All personal har minst undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kom-
petens.

Uppnått 
2009

Uppnått
2010

Mål
2011

Uppnått 
Tertial 2

Mål 
2012

Mål
2014

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller mot-
svarande bedömd kompetens i hemtjänst, %. 86 85 90 88 90 94

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller
motsvarande bedömd kompetens i vård- och 
omsorgsboende, %. 85 87 90 88 91 94

Det är osäkert om målen för 2011 kommer att nås. Satsningarna som har gjorts på va-
lidering och utbildning under de senaste åren har gett resultat i form av en successivt 
ökad kompetensnivå. Ett problem har dock varit att det konverteras in personal utan 
utbildning. För att kunna nå målen 2014 måste all rekrytering av omvårdnadspersonal 
följas upp och utvärderas. Målen för andel utbildad personal, både inom hemtjänst 
och särskilda boenden, sätts till 90 % respektive 91 % inför 2012 och till 94 % inför 
2014.
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Funktionsnedsättning
Verksamhetens uppdrag

Sociala omsorgsnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller 
andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhäl-
lets gemenskap och att leva som andra.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

• Personer med funktionshinder ska ha fullt inflytande över sitt eget liv.

Uppnått 
2009

Uppnått
2010

Mål
2011

Uppnått 
Tertial 2

Mål
2012

Mål
2014

Andelen, av dem som så önskar, som har en genomföran-
deplan upprättad i samråd med brukaren, %. 79 83 100 -*) 100 100

Den genomsnittliga väntetiden från ansökan om bistånd till 
beslut, månader. 3 2 2 1,6 2 2 

Den genomsnittliga väntetiden från beslut till verkställighet 
för boende och för övriga, månader. Avser ej omprövningar.

5 mån för 
boende, 

2 mån för 
övriga

8 mån för 
boende, 

2 mån för 
övriga

6 mån för 
boende, 

1 mån för 
övriga

13 mån för 
boende, 

1 mån för 
övriga

6 mån för 
boende, 

1 mån för 
övriga

6 mån för 
boende, 

1 mån för 
övriga

Andelen personal med utbildning enligt de av nämnden fast-
ställda kompetenskraven inom verksamheten för personer 
med funktionsnedsättning, %. 48 65 -*) 70 85

*) Mätning sker i november

Målet för 2012 och 2014 är att alla brukare som så önskar ska ha en genomförande-
plan som är upprättad i samråd med dem. Sociala omsorgsnämnden fortsätter arbetet 
med dessa genomförandeplaner. En förutsättning för ökat antal genomförandeplaner 
är att personalen aktivt arbetar med att motivera brukaren så att denne förstår syftet 
och nyttan med genomförandeplan. Information om syfte och upprättande av genom-
förandeplan ingår i personlig assistans brukarutbildning.

Målet för den genomsnittliga handläggningstiden från ansökan om bistånd till beslut 
samt från beslut till verkställighet kvarstår på samma nivå inför 2012 som för 2011. 
Detsamma gäller även för 2014. Lediga boendeplatser erbjuds efter fördelning i boen-
deplaneringsgruppen. Då dessa boendeplatser inte alltid motsvarar brukarnas behov 
och önskemål kan det medföra längre handläggningstider. 

Utbildningsinventeringen som gjordes i november 2010 visade stora skillnader i 
grundkompetens mellan boendesektionen med 66 %, bemanningspoolen med 100 
%, korttidsverksamheten med 63 % och personlig assistans med 36 %. Nämnden har 
erhållit medel för validering och utbildning av medarbetarna under 2009, 2010 och 
2011. För att nå de satta målen för 2012 och 2014, 70 % respektive 85 %, fortsätter 
nämnden denna utbildningssatsning.
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Miljö
Verksamhetens uppdrag

Borås Stad strävar mot ett hållbart samhälle genom ett energiskt och långsiktigt miljö-
arbete där ekologin är ramen för vad samhället tål och ekonomin är resurserna för att 
nå de eftersträvade sociala värdena.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

• Människors påverkan på klimatet ska inte vara skadlig
• Borås Stads invånare använder inga fossila bränslen för uppvärmning

Uppnått 
2009

Uppnått
2010

Mål
2011

Uppnått 
Tertial 2

Mål
2012

Mål
2014

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet 
som är miljöfordon, %. 49 57 58 67 70 70

Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon, % - 88 ökar 88 ökar ökar

Antal kunder anslutna till fjärrvärmenätet. 4 137 4 245 4 300 4 292 4 300 4 500

Av de personfordon som byts ut är fler och fler miljöfordon. Det innebär att andelen 
miljö fordon inte kommer att öka i lika snabb takt som de senaste åren. En annan 
orsak är att det för vissa typer av bilar ännu inte finns några miljöfordonsalternativ att 
tillgå på marknaden.

Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon mättes senast till 88 %. Mätning 
sker genom att mäta den totala km-produktionen som utgörs av biogas. Målet inför 
2012 och 2014 är att öka denna andel.

Målet för 2011 på 4 300 kunder anslutna till fjärrvärmenätet är nästan uppfyllt med 
4 292 kunder anslutna per augusti 2011. Målet för 2012 och 2014 sätts till 4 300 
respektive 4 500 anslutna. 
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Infrastruktur
Verksamhetens uppdrag

Gator och vägar

Huvuduppgiften är att för invånare och besökare svara för drift- och underhållsåtgär-
der avseende barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, 
lokalgator och vägföreningsvägar.

Stadsbyggnad

Huvuduppgiften är att utöva inflytande över hur kommunens områden planeras och 
bebyggs.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

• 0-vision för trafiksäkerhet på nationell nivå ska också gälla för kommunen.
• Alla fastigheter inom verksamhetsområdet för allmän avloppsanläggning är anslutna 

till den gemensamma avloppsreningen.
• Alla kunder ska uppleva att de möter kompetens, tydlighet, opartiskhet, god service 

och kvalitet vid kontakter.

Uppnått 
2009

Uppnått
2010

Mål
2011

Uppnått 
Tertial 2

Mål 
2012

Mål
2014

Antal trafikolyckor med personskador. 519 368 minska 425*) minska minska

Andel fastigheter i kommunen anslutna till allmän avlopps-
anläggning, %. 97,4 97,4 98,0 97,4 98,0 98,0

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga hand-
lingar som fått beslut senast 6 veckor efter ansökan, %. 88 88 90 91 92 92

*) avser juli 2010-juni 2011

Målet är att antalet trafikolyckor med trafikskador ska minska för varje år. 

Då inga större omvandlingsområden tillkommit medför detta att verksamhetsmålet 
för VA inte uppnås under 2011. Målet för 2012 och 2014 sätts till 98,0 %.

Målet för andelen bygglovsansökningar som får beslut inom sex veckor efter ansökan 
förbättras till 92 % för 2012 och 2014. Strandskyddsdispenser beslutas av Kommun-
styrelsen efter remisser. Ärenden som kräver strandskyddsdispens ingår inte i redovis-
ningen. 
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Egen organisation
Verksamhetens uppdrag

Engagerade och kompetenta medarbetare är grundförutsättningen för framtiden. Per-
sonalpolitiken ska bidra till detta genom att målmedvetet söka skapa en god fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö. Timavlönade behövs som ersättare vid sjukdom och semestrar 
men i första hand bör tillsvidareanställning tillämpas. I första hand är det kvinnor 
som är timavlönade. Det är därför viktigt ur jämställdhetssynpunkt att minska antalet 
timavlönade.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

• Genomföra fortsatta åtgärder för ökad hälsa så att andelen långtidsfriska ska öka 
och den totala sjukfrånvaron ska minska till ett minimum.

Uppnått 
2009

Uppnått
2010

Mål
2011

Uppnått
Tertial 2

Mål 
2012

Mål
2014

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 5,4 5,0 5,0 5,0 4,9 4,5

Antalet sjukfall över 60 dagar. 814 758 815 733 750 785

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. 471 506 450 536 450 350

Uppnått resultat avser senast aktuell 12-månadersperiod

Målområdet Egen organisation gäller alla nämnder. Målen följs upp genom att den 
senaste tolvmånadersperioden redovisas och analyseras.  

Andelen sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid visar på en nedåtgående trend. 
Läget i augusti visar en sjukfrånvaro på 5,0 %. Det är främst långtidssjukfrånvaron 
som minskar medan korttidssjukfrånvaron ökar. Målet för 2012 sätts till 4,9 % och 
målet för 2014 till 4,5 %.

Antalet långvariga sjukfall över 60 dagar har minskat mer än förväntat under 2011. 
Uppföljningen i augusti visar att sjukfallen minskat till 733 jämfört med 758 för 2010. 
Under året har antalet varierat mellan 733 och 792. Målet inför 2012 är 750 sjukfall 
och 2014 års mål är 785 sjukfall.
Orsaken till den minskade sjukfrånvaron är bland annat att nämnderna arbetar mer 
med aktiv rehabilitering samt förändrade sjukförsäkringsregler.

2011 års mål för arbetad tid för timavlönade på 450 nås ej. Sedan 2009 har nivån på 
arbetad tid för timavlönade ökat, från 471 till 536 årsarbetare. För att nå målet 2012 
ska arbete med vikariepooler samt olika arbetstidsmodeller ske. Målet inför 2012 är 
450 årsarbetare och till 2014 sätts målet till 350 årsarbetare. 
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Budgetens förutsättningar och finansiella mål 

Budgeten 2012 syftar till en återhållsam verksamhetsutveckling där 
ambitionsökningar eller andra förändringar huvudsakligen måste 
finansieras inom befintliga ramar. Förutsättningarna har under 
hösten försämrats, jämfört med vårens prognoser, och en mycket 
stor risk föreligger nu för ytterligare negativa konjunkturbesked. 

Budgetens grunder
Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommu-
nens samlade inkomster och utgifter samt hur den finan-
siella ställningen förändras under året. Budgeten är också 
ett internt resursfördelningsin strument då ekonomiska 
ramar fördelas och resurser ges till olika verksamhetsom-
råden. 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 budget-
uppföljningssystemet på nämndnivå, samt den likaså må-
natliga 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 hushåll-
ning” kopplas budgeten än närmare till övergripande verk-
samhetsmål, 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 som håller på 
att tas fram inom Kommunstyrelsen. En annan koppling 
kommer att bli till det arbete som bedrivs i Vision Borås 
2025. De övergripande och långsiktiga mål för Borås som 
tas fram i detta arbete måste brytas ned till indikatorer 
m m för att kunna mätas och följas i uppföljningssystemet. 

Den övergripande 
finansiella strategin
En god ekonomi är ett viktigt mål för kommunen och ett 
grund läggande villkor för att kunna upp nå de sociala eller 
välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kom-
munens verk samhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett 
hinder eller en be gränsning för kom munen, när det gäller 
att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhets-
områ den. En balanserad finansiell utveckling är därför en 
förutsättning för att kommunens service kan be hållas och 
utvecklas.

Långsiktiga resultatmål, soliditetsmål samt särskilda beslut 
som t ex avsättning och plan för den dolda pensions-
skulden är instrument som Borås Stad använder i dessa 
sammanhang.
Borås Stad har länge haft strategin att ”det ekonomiska 
målet är överordnat andra verksamhetsmål”. Detta marke-
rar tydligt att ekonomin ytterst ger förutsättningarna för 
verksamheten men också utgör grunden till ett förhåll-
ningssätt 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 utfor-
mas så att de ekonomiska målen kan ha ett både långsik-
tigt och kortsiktigt perspektiv.
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Utgångspunkten måste vara att ramarna i möjligaste mån, 
och över en konjunkturfas, kan stötta en jämn och pla-
nerad verksamhet. Förutsättningarna för att kunna göra 
avsteg från de långsiktiga målen måste tydligt redovisas 
och en plan skapas för återgång till ”normalläge”

I budgeterna för 2010 och 2011 föreslogs relativt låga 
resultatnivåer på +40 mnkr respektive +72 mnkr. Bak-
grunden var att skapa en jämn verksamhetsutveckling i ett 
ansträngt ekonomiskt läge.
Budgeterade resultatnivåer försvarades också finansiellt av 
många års goda resultat. Under 10 år hade Borås Stad ökat 
sitt egna kapital ifrån 2,1 mdkr till 3,3 mdkr samtidigt 
som stora avsättningar gjorts till dold pensionsskuld, 
vägprojekt m m.

Stabiliseringsfond
Stabiliseringsfonden är, liksom den konjunkturanpassade 
finansiella strategin, till för att kunna planera, genomföra 
och utveckla en jämn och uthållig verksamhet. Fonden 
gör det också lättare att i goda tider försvara ett resultat 
över de långsiktiga finansiella målen. Under 2012 beräk-
nas fonden disponeras med 20 mnkr.

God ekonomisk hushållning
Fr o m Budget 2006 gäller kommunallagens förändrade 
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 hus-
hållning. Borås Stad har under ett flertal år arbetat med 
finansiella nyckeltal för att analysera kommunens övergri-
pande 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 ba-
lanskravet inte äventyrats. Vad gäller denna del föranleder 
de nya lagkraven inga större förändringar mer än att de fo-
kuserade finansiella målen tydligare lyfts fram i budgeten. 
När det gäller mål för verksamheten som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning är det inte lika själv-
klart. Här kan det finnas en motsägelse mellan målupp-
fyllelse och finansiellt resultat. Det är inte säkert att en 
högre måluppfyllelse leder till god ekonomisk hushållning. 
Borås Stad har en stor mängd mål för sina verksamheter 
som visar vilken verksamhet som kan rymmas inom det 
finansiella utrymmet. Dessa mål finns upptagna under 
respektive verksamhet och är budgetavstämda. Kommun-
styrelsen har för 2012 preciserat ett antal övergripande 
huvudmålsområden med tillhörande verksamhetsmål för 
hela organisationen. Dessa redovisas i ett särskilt avsnitt 
och följs sedan upp i varje nämndredovisning.

Den ekonomiska plattformen

Uppbyggnaden
Landets kommuner har med undantag från åren 2002-
2004 varit inne i en resultattillväxt sedan det nya millen-
niet startade. Borås Stad har liksom de flesta andra kom-
munerna kunnat stärka sina finansiella positioner under 
denna tid samtidigt som verksamheten kunnat 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 utan också av en 
kommunal organisation vars budgetföljsamhet varit stor. 
Interna styrsystem såsom buffertar på olika nivåer, tydlig 
ledning och tydliga mål har då fått betydelse. De flesta 
av de styrinstrument som SKL anser ge god ekonomi har 
använts av Borås Stad.

Prognosen för 2011
Budgeten för 2011 antogs med ett resultat på +72 mnkr, 
dvs under den finansiella målnivån på +120 mnkr. Or-
saken 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.
Den ekonomiska utvecklingen har under året blivit bättre. 
Av delårsrapporten per augusti framgår att ökade skat-
teintäkter kommer att lyfta det prognosticerade resultatet, 
exklusive extraordinära intäkter, för 2011 till ca +98 mnkr. 
Nämndernas ökning av verksamhetskostnaderna ligger 
på ca 3,9 %. Central buffert och ökade skatteintäkter har 
kunnat parera relativt stora negativa nämndavvikelser på 
sammanlagt -89 mnkr.

Budgetförutsättningar 2012
Förutsättningarna för budget 2012 har genom en av SKL 
beräknad lägre skatteintäktsutveckling försämrats under hös-
ten. Då prognoserna nu i konjunkturvändningen är osäkra 
och kan förväntas bli sämre framgent så präglar detta hela 
budgetsituationen . Det är viktigt att ha relativt bra margi-
naler för att i vart fall kunna möta en första försämring.

För 2012 föreslås ett ekonomiskt resultat på +100 mnkr. 
Resultatet är fortfarande något lågt i förhållande till de 
långsiktiga ekonomiska målen och med hänsyn till den re-
lativt stora investeringsvolymen på ca 400 mnkr. Motiven 
är desamma som i tidigare budgetar – en jämn verksam-
hetsutveckling, vilket nås då nämndernas kostnader kan 
räknas upp med 3,2 %.I den stabiliseringsfond som ska-
pats överförs resurser på 20 mnkr för att förstärka 2012.
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De tidigare lägre resultatnivåerna, 2009/2010 var kort-
siktiga och en successiv återställning planerades fram 
till 2014, då konjunkturen definitivt beräknades lyfta 
skatteintäktsutvecklingen. Detta ekonomiska scenario 
finns inte längre utan istället befaras återigen en kraftig 
konjunkturnedgång.
Det är därför sannolikt att nya försämrade prognoser 
måste initiera en strategi för de närmsta åren. 
Redan i nuläget finns ett behov av att inför 2013 reducera 
kostnadsnivån. Hur mycket och på vilket sätt kommer 
besked ges om redan i inledningen 2012 så att nämnderna 
får tid för genomförande.

Skatteuttaget
Borås får höga betyg i flera tunga finansiella nyckeltal och 
har enligt Kfi goda förutsättningar att klara sig genom 
lågkonjunkturer utan alltför drastiska ingrepp i verksam-
heten. ”Detta förutsätter dock en fortsatt ekonomistyr-
ning 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 skat-
teväxlingar med Regionen) och då med 0:75 kr. Kom-
munstyrelsen föreslår oförändrad skattenivå under 2012, 
vilket innebär en skattesats på 21:06 % efter skatteväxling 
0:43 % med Västra Götalandsregionen avseende Kollek-
tivtrafiken.

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 manöverutrym-
met 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 inves-
teringar 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.
Investeringsnivån på 396 mnkr är hög med tanke på de 
relativt lägre resultaten. Såväl likviditet som soliditet kom-
mer 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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Finansiella mål

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag %

2010 2011 2012 Mål

Nettokostnader 96,2 95,0 95,2

Avskrivningar 3,4 3,8 3,4

Verksamhetens nettokostnader 99,6 98,8 98,6 97-98

Att verksamhetens nettokostnader får ta högst 97-98 % 
av skatteintäkter och generella statsbidrag i anspråk är 
för Borås del grunden till en god ekonomisk hushållning. 
Målet innebär ett resultat som lägst är ca 115 mnkr. Detta 
resultat behövs för att långsiktigt kunna finansiera nöd-
vändiga investeringar utan att behöva låna till hela belop-
pet. 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 ansvars-
förbindelsen. Avsättningarna följer pensionsstrategin som 
syftar till att få en jämnare och mer förutsägbar belastning 
på resultatet. För 2012 budgeteras ett resultat på 100 mnkr 
för kommunen. Detta är under det finansiella målet men 
bedöms som godtagbart då de förväntade skatteintäkterna 
har minskat med 38 mnkr och kostnadsutjämningen i det 
nuvarande systemet ger ett utfall som är 20 mnkr lägre än 
förra året. 

Soliditet

2010 2011 2012 Mål

Soliditet, % 63,5 63,7 63,9

Tillgångsförändring, mnkr 112 90 120

Förändring av 
eget kapital, mnkr 82 72 100

Självfinansiering av 
tillgångsökning, % 73 80 83 80-100

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 ut veck ling beror på två faktorer, dels det årliga 
resultatet, dels till gångs  ök ningen. Soliditeten sjunker om 
tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapi talet. 
En sänkt soli ditet innebär en ökad lånefinansier ing och 
på sikt högre finan siella kostnader som tar resurser från 
kärnverksamheterna. En ökad soliditet innebär å andra 
sidan en ökad intern finan siering av tillgång arna och lägre 
finansiella kost nader. En balanserad finansiell utveckling 
förut sätter 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 100,0 mnkr och tillgångarna 
beräknas öka med 120,0 mnkr, vilket innebär att 83 % av 
tillgångsökningen beräknas finansieras med egna medel. 
Detta gör att soliditeten ökar något till 63,9 %

Budget 2012
Nettokostnaderna exkl avskrivningar är budgeterade 
till 4 773,7 mnkr. Mellan 2011 och 2012 ökar netto-
kostnaderna med 138,4 mnkr. Tillsammans med avskriv-
ningar på 170,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader 
4 943,7 mnkr en ökning jämfört med 2011 på 2,6 %.

Skatteunderlaget enligt 2011 års taxering, dvs de beskatt-
ningsbara inkomsterna inkomståret 2010, har räknats 
upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda 
uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade 
inkomstök ningarna åren 2011 och 2012. Detta innebär 
att hänsyn även tagits till beräkningar av preliminära 
skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,49 % beräknas 
då de totala skatteintäk ter na bli 3 910,2 mnkr. I detta 
läge är inte kollektivtrafikens skatteväxling med Västra 
Götalandsregionen medräknad då underlaget för skatte-
växlingen ännu inte är klart. 

De generella statsbidragen, som främst består av in-
komstutjämningsbidrag upp till garanterad skattekraft är 
budgeterade till 1 103,4 mnkr. Summan inkluderar även 
kostnadsutjämning, LSS-utjämning, regleringsbidrag, 
samt den nya kommunala fastighetsavgiften. Här ingår 
även 20 mnkr som tas i anspråk ur stabiliseringsfonden. 

Finansnettot är budgeterat till 30,0 mnkr vilket är en ök-
ning med 15,0 mnkr jämfört med 2011.

Resultatet före extraordinära poster blir med dessa förut-
sättningar 100,0 mnkr. Då några extraordinära intäkter- 
eller kostnader inte är budgeterade, blir årets resultat också 
100,0 mnkr.

Den finansiella avstämningen är baserad på en inves-
teringsvolym på 370,0 mnkr. Efter avskriv ningar och 
avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstill-
gångarna med 200,0 mnkr. Omsättningstill gång arna 
beräknas minska med 80,0 mnkr. Sammanlagt ökar 
tillgångarna med 120,0 mnkr.
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mnkr

2010 2011 2012

Resultatbudget
Verksamhetens intäkter 1 158,0 1 191,7 1 227,5

Verksamhetens kostnader -5 746,9 -5 827,0 -6 001,2

Avskrivningar -160,1 -185,0 -170,0

Verk sam he tens nettokostnader -4 748,6 -4 820,3 -4 943,7

Skatteintäkter 3 675,3 3 720,2 3 910,2

Generella statsbidrag och utjämning 1 093,2 1 157,2 1 103,4

Finansnetto 13,2 15,0 30,0

Resultat före extraordinära poster 33,2 72,1 100,0

Extraordinära intäkter 47,5

Extraordinära kostnader

Årets resultat 80,7 72,1 100,0

Balansbudget
Anläggningstillgångar 3 501,4 3 666,4 3 866,4

Omsättningstillgångar 1 859,9 1 784,9 1 704,9

Summa 5 361,3 5 451,3 5 571,3

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 3 406,3 3 478,4 3 578,4

- därav årets resultat 80,6 72,1 100,0

Avsättningar 930,0 930,0 930,0

Långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder 1 025,0 1 042,9 1 062,9

Summa 5 361,3 5 451,3 5 571,3

Finansieringsbudget
Tillförda medel
Överskott från verksamheten 312,9 257,1 270,0

Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel -251,7

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 116,0

Minskning av finansiella anläggningstillgångar 27,0 20,0 20,0

Ökning av långfristiga skulder

Summa 204,2 277,1 290,0

Använda medel
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -326,0 -350,0 -370,0

Ökning av finansiella anläggningstillgångar -15,0 -30,0 -30,0

Minskning av långfristiga skulder

Summa -341,0 -380,0 -400,0

Förändring av likvida medel -136,8 -102,9 -110,0
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Finansiell analys
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RK-
modellen. 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 be-
skriva och identifiera kommunens finansiella styrkor och 

svagheter. 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 finan-
siella 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.

Resultat

Resultatutveckling
Bokslut

2010
Budget

2011
Ber utfall

2011
Budget

2012

Årets resultat, mnkr 81 72 121 100

Årets resultat/
skatteintäkter % 1,7 1,5 2,5 2,0

Årets resultat/
eget kapital % 2,4 2,1 3,4 2,8

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 
infrastrukturprojekt. Borträknas dessa har de finansiella 
målen väl uppfyllts.

För 2011 bedöms resultatet bli bättre än Kommunfull-
mäktiges budget främst beroende på högre skatteintäkter 
än förväntat. Resultat för 2011 budgeterades till en lägre 
nivå än normalt i efterdyningarna av finanskrisen 2008-
2009. I syfte att värna verksamheterna accepterades då 
ett lägre resultat mot bakgrund av kommunens starka 
finansiella ställning. 

För 2012 budgeteras ett resultat på 100 mnkr vilket 
är under det finansiella målet även detta år. Resultatet 
innebär ett utrymme för nämndernas nettokostnader på 
3,2 % jämfört med budget 2011. Relateras det budgete-
rade resultatet 2012 till det egna kapitalet innebär det en 
ökning med 2,8 % som därmed värdesäkras då inflationen 
exklusive bostadsräntor (KPIF) förväntas bli låga 1,3 %. 

Kontroll

Fyra aspekter vid finansiell bedömning

Risk

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?

Vilken kapacitet har kommunen 
haft att möta finansiella svårig-
heter på lång sikt?

Vilken kontroll har kommunen 
över den ekonomiska utveck-
lingen?

KapacitetResultat

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag %

Bokslut
2010

Budget
2011

Ber utfall
2011

Budget
2012

Nettokostnader 96,2 95,0 95,6 95,2

Avskrivningar 3,4 3,8 3,1 3,4

Finansnetto -0,3 -0,3 -0,7 -0,6

Verksamhetens 
nettokostnader 99,3 98,5 98,0 98,0

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verk-
samhetens nettokostnader inte ökar mer än vad den främ-
sta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag 
gör. För 2011 beräknas nettokostnadernas andel av skatte-
intäkter och generella statsbidrag uppgå till 98,0 % vilket 
i princip är inom det finansiella målet. Detta beror främst 
på att de beräknade skatteintäkterna har ökat med ca 62 
mnkr sedan Kommunfullmäktiges antog den ordinarie 
budgeten i december 2010. 

För 2012 budgeteras att verksamhetens nettokostnader 
inkl finansnettot skall ta 98,0 % av skatteintäkterna i an-
språk vilket är i underkant av den finansiella målsättning-
en på 97-98 %. Bl a på grund av den finansiella oron kring 
ett andel länders skuldsituation förväntas konjunkturen 
vika av. De förväntade skatteintäkterna har därför skrivits 
ned med 38 mnkr för 2012. Det budgeterade resultatet 
skall ses i ljuset av detta. 
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Finansiering av nettoinvesteringarna
Bokslut

2010
Budget 

2011
Ber utfall

2011
Budget

2012

Överskott från verk-
samheten, mnkr 241 257 276 270

Årets nettoinveste-
ringar, mnkr 326 350 325 370

Självfinansie-
ringsgrad % 74 73 85 73

Nettoinvesteringarna beräknas under 2011 uppgå till 325 
mnkr. Exkluderas de kostnader som ej är rörelsekapital-
påverkande, dvs kostnader som ej föranlett någon likvid 
utbetalning kommer Borås att ha 276 mnkr kvar när den 
löpande driften är betald. Självfinansieringsgraden uppgår 
till 85 % vilket innebär att nettoinvesteringarna kan beta-
las med egna medel från verksamheten i enlighet med de 
finansiella målen. För 2012 beräknas självfinansieringsgra-
den uppgå till 73 % vilket främst beror på att investering-
arna beräknas till en hög nivå.

Kapacitet

Soliditet
Bokslut

2010
Budget

2011
Budget

2012

Soliditet, % 63,5 63,7 63,9

Tillgångsförändring, mnkr 112 90 120

Förändring av eget kapital mnkr 82 72 100

Självfinansiering av 
tillgångsökning, % 73 80 83

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan-
siella styrka. Soliditeten visar hur mycket av tillgångarna 
som har finansierats med egna medel. Kommunens över-
gripande finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till 
80 %. Strävan att nå detta mål har med något undantag 
uppfyllts de senaste åren. Under 2011 beräknas soliditeten 
öka något.

För 2012 visar tabellen att 83 % av tillgångsökningen 
beräknas kunna finansieras med egna medel vilket är i 
enlighet med de finansiella målen. Målet uppnås genom 
en investeringsnivå som ökar tillgångarna med 120 mnkr. 
Ett tillräckligt stort resultat kan budgeteras vilket gör att 
tillgångsökningen ryms inom de finansiella målen.

Risk

Likviditet
Bokslut

2010
Budget

2011
Budget

2012

Kassalikviditet, % 181 161 122

Rörelsekapital, mnkr 835 742 562

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsbe-
redskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med 
antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och 
ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. Kas-
salikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder beräknas i budget 2012 
uppgå till 122 %. Kassalikviditet under 100 % innebär 
att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstill-
gångarna. Borås Stad strävar efter att ha en låg likviditets-
reserv. Inom Internbanken kan både kommunen och de 
kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristiga 
betalningsmedel genom att utnyttja den gemensamma 
likviditetsreserven. Genom denna möjlighet har kommu-
nen en rimlig likviditet i förhållande till betalningsström-
marna. Dessutom består de kortfristiga skulderna till ca 
en tredjedel av semesterlöneskuld till de anställda. Denna 
kommer inte att omsättas det kommande året. Rörelse-
kapitalet minskar både 2011 och 2012 beroende på en 
förhållandevis hög investeringsnivå.

Extern upplåning
Bokslut

2010
Budget

2011
Budget

2012

Total låneskuld, mnkr 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 balans-
räkningen finns upptaget långfristiga skulder på ca 300 
mnkr. Dessa avser en del av Internbankens utlåning till de 
kommunala bolagen. För den kommunala förvaltnings-
organisationens del har de senaste årens goda resultat inne-
burit att den externa låneskulden som i mitten av 1990-ta-
let var uppe i ca 600 mnkr nu helt har kunnat amorteras 
ned. Detta innebär lägre risk för ränteförändringar och ett 
utökat verksamhetsutrymme.
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Kontroll

Budgetavvikelse mnkr

Bokslut
2009

Bokslut
2010

Ber utfall
2011

Kommunen, mnkr -38 -7 26

Nämnder/förvaltningar, mnkr 32 -72 -90

En grundläggande förutsättning för att uppnå en god eko-
nomi och tillfredsställande kontroll över verksamheten är 
att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom 
tilldelat kommunbidrag. Tabellen ovan beskriver budget-
avvikelsen 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 negativa avvikelser jämfört 
med budget på grund av stora avsättningar i boksluten. 
För 2011 förväntas en positiv budgetavvikelse som främst 
beror på förbättrade skatteunderlagsprognoser. 

De senaste åren har även nämndernas budgetföljsamhet 
förbättrats avsevärt. Från att tidigare mestadels dragits 
med stora budgetunderskott har detta under senare tid för-
bytts i överskott och kontroll på ekonomin. Främsta orsa-
ken är ett konsekvent arbete ute på nämnder/för valt ningar 
kombinerat med ett framgångsrikt och frekvent uppfölj-
ningsarbete. För 2010 och 2011 beräknas dock negativa 
budgetavvikelser som främst beror på ökade kostnader för 
den snörika vintern, engångskostnader i samband med 
införandet av den nya förvaltningsorganisationen och god-
kända ianspråktaganden av tidigare ackumulerade resultat. 

Det är viktigt att nämndernas verksamhet framöver är 
under kontroll och en nödvändig utveckling om de finan-
siella målen skall kunna hållas Kontroll över ekonomin 
är en grundförutsättning för den ”goda” kommunen och 
gagnar verksamheten långsiktigt. 

Utveckling de kommande åren
Skatte- och bidragsintäkterna beräknas för Borås del öka 
med 2,7 % 2013 och 3,2% 2014. I siffrorna är medräknat 
införandet av det nya förslaget till kostnadsutjämning 
som ger 25 mnkr lägre nivå 2013 och 50 mnkr lägre 2014 
jämfört med nuläget. Prognosen bygger på att den nu an-
nalkande lågkonjunkturen som är medräknat i budgeten 
inte förvärras ytterligare. Viss osäkerhetsberedskap måste 
därför iaktagas. Jämfört med vårens skatteunderlagsprog-
noser har de förväntade skatteintäkterna minskat med 64 
mnkr för år 2013. 

Kommunen har inrättat en stabiliseringsfond för att 
kunna utjämna resurser mellan åren i syfte att ge verksam-
heterna stabilare planeringsförutsättningar. För perioden 

2012-2014 planeras budgeten att förstärkas med 20 mnkr 
årligen med medel ur stabiliseringsfonden.

Verksamhetens nettokostnader som tidigare kunnat öka 
med i genomsnitt ca 4 % har nu fått växlas ned till lägre 
nivåer. För perioden 2013-2014 budgeteras en genomsnitt-
lig ökning av nettokostnaderna med  3,1 % per år.

Framskrivning av resultatet 2013-2014 mnkr

2012 2013 2014

Verksamhetens nettokostnader -4 944 -5 077 -5 257

- årlig förändring, % 2,6 2,7 3,5

Skatte- och bidragsintäkter 5 014 5 147 5 312

- årlig förändring , % 2,8 2,7 3,2

Resultat 100 100 86

Nettoinvesteringar 370 370 370

Nettokostnader, % 
av skatteintäkter 98,6 98,6 99,0

Skatte- och bidragsintäkterna är hämtade från Sveriges 
Kommuners och Landstings prognos för Borås Stad. 
Netto  kost nads beräkningen bygger på 2012 års budget 
uppräknad med hänsyn till den förväntade löne- och 
prisutvecklingen och det utrymme som skatteintäkterna 
medger. Resultatnivån 2012-2014 innefattar också de för-
ändringar som föreslås i budgetpropositionen för 2011. 

Investeringsvolymen förutsätts att ligga på 370 mnkr 
under hela planperioden. För att bibehålla och ej ytterli-
gare öka investeringsvolymen är det viktigt att effektivare 
nyttja de be fint liga till gångarna och därigenom hålla 
tillbaka behovet av investeringar. En effek tivare kapi ta l-
användning, dvs att bättre utnyttja det kapital som bun-
dits i verksamheten och att avyttra tillgångar som inte är 
nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alter nativ 
till be spa ring ar och ned dragningar. 

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 just nu inte beräknas 
uppfylla de finansiella målen. Detta får anses vara rimligt 
de närmsta åren efter den djupa lågkonjunkturen.

Borås Stad har de senaste åren haft en positiv befolk-
ningsutveckling. 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. Handlingsbe-
redskap måste byggas in i ekonomin för att kunna möta 
nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konse-
kvenser för verksamheten.



Budget 2012  |  Nämndernas verksamhet

32

Nämndernas verksamhet

Budgeten 2012 bygger på att lönekostnaderna ökar med 3,0 %, med-
an övriga kostnader räknas upp med 2,0 %. Det ekonomiska målet 
för nämnderna är normalt noll, dvs att kommunbidraget motsvarar 
nettokostnaderna. Det ekonomiska målet är överordnat andra verk-
samhetsmål. Investeringsbudgeten 2012 är på 396 mnkr.

I detta avsnitt redovisas Kommunstyrelsens budgetför-
slag för kom munens olika interna redovisnings- eller 
ansvarsen heter, i detta fall de olika nämnderna. Vilka 
nämnder eller ansvarsenheter det handlar om framgår av 
nedan stående organisations schema.

Revisorskollegiet Kommunstyrelsen Valnämnden

Lokalförsörjnings-
nämnden

Fritids- och 
folkhälsonämnden

Servicenämnden

Samhällsbyggnads-
nämnden

Tekniska nämnden

Miljö- och konsument-
nämnden

Kulturnämnden Utbildningsnämnden

Sociala omsorgs-
nämnden

Kommunfullmäktige

ArbetslivsnämndenÖverförmyndar-
nämnden

Stadsdelsnämnden
Öster

Stadsdelsnämnden
Väster

Stadsdelsnämnden
Norr
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Driftbudgeten

Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar
I driftbud geten budgeteras nämndernas planerade intäkter 
och kostnader. Nettokostnaderna täcks när det gäller 
anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kom-
munbidraget motsvarar normalt den budgeterade netto-
kostna den per nämnd.

Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kost-
na der. Inom ramen för kommunens internhyressystem 
omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämn der na 
be  slutar själva med vissa begränsningar om sin lokal an-
vändning. Begränsningarna avser att säker ställa ett för 
kommunen som helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret 
omfattar också kapitalkostnaderna. Detta inne bär bl a att 
ökade kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på 
utrymmet för övriga verksamhetskost nader. En effektivare 
kapi talanvändning, dvs att mindre kapital binds i verksam-
heten, ger å andra sidan utrymme för ökad verk samhet.

Nämndernas ansvar gäller över tiden och är alltså inte be-
gränsat till budgetåret. De årliga resultaten balanseras över 
till nästkommande år. Detta gäller såväl över- som under-
skott. Beslut om resul tat över föring fattas av Kommun-
fullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. En 
förutsättning för överföring av positiva budget  avvikelser är 
att fastställda verksamhetsmål uppnåtts.

Det ekonomiska målet för resp nämnd är det budgeterade 
resultatet efter kommunbidrag i den av Kommunfullmäk-
tige 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 kom-
munbidrag, kan inte kommunbidragen omfördelas mellan 
resp ansvarsområde.

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhets-
mål. För att inte riskera att vik tiga verksamhetsmål även-
tyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar 
i verksam heten, 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 Kommun-
styrelsen.

Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin bud-
get skall avsätta 1 % av kommunbidraget till oförutsedda 
händelser/buffert. Syftet med bufferten är att nämnderna 
under året skall ha en handlingsberedskap mot oförutsed-
da händelser. Inträffar inga sådana får nämnden successivt 
under året disponera bufferten till sin verksamhet.

Kommunbidrag 2012
Kommunstyrelsen fastställde i juni med utgångspunkt 
från beräknade resurser och utifrån önskvärd priorite-
ring och inriktning på verksam heten ekonomiska ramar 
för nämndernas budgetarbete. Ramarna bygger på de 
förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. 
Budgetramarna uppgick till sammanlagt 4 946,8 mnkr. 
Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnads-
ökningar på 3,0 % medan övriga kostnader räknas upp 
med 2,0 %. Totalt innebar ramarna att kommunbidragen 
till nämn derna höjdes med 142,0 mnkr jämfört med 2011 
års konjunkturanpassade budget, vilket motsvarar 3,0 %. 
I Kommunstyrelsens slutliga budgetförslag uppgår kom-
munbidragen till 4 860,8 mnkr med den skatteväxlade 
kollektivtrafiken borttagen. Sammanlagt har kommunbi-
dragen ökat med 3,2 % jämfört med budget 2011.
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Kommunbidrag per nämnd tkr

Nämnd Budget
2012

Kommunfullmäktige 10 000

Revisorskollegiet 4 150

Kommunstyrelsen

- Stadskansliet 63 500

- kommungemensam verksamhet 103 900

Valnämnden 300

Lokalförsörjningsnämnden

- fastighetsförvaltning 0

- övrig verksamhet 26 700

Servicenämnden 0

Fritids- och folkhälsonämnden

- fritid och folkhälsa 128 950

- föreningsbidrag 39 000

Samhällsbyggnadsnämnden 32 300

Tekniska nämnden

- väghållning, parker m m 121 900

- persontransporter 56 800

Miljö- och konsumentnämnden 17 100

Kulturnämnden 125 650

Utbildningsnämnden 457 900

Sociala omsorgsnämnden 604 350

Arbetslivsnämnden 210 150

Överförmyndarnämnden 4 850

Stadsdelsnämnd Norr

-kommungemensam verksamhet 49 800

-stadsdelsverksamhet 825 500

Stadsdelsnämnd Väster

-kommungemensam verksamhet 24 850

-stadsdelsverksamhet 1 027 400

Stadsdelsnämnd Öster

-kommungemensam verksamhet 32 100

-stadsdelsverksamhet 893 700

Summa 4 860 850

Investeringsbudget
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje 
investeringsanslag är bun det 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 Kommunfull-
mäktige eller Kommunstyrelsen. Anslag genom särskilda 
beslut skall grundas på inkomna anbud.

Sammanlagt uppgår de planerade nettoinvesteringarna 
under åren 2012-2014 till 1 084 mnkr, varav 396 mnkr 
2012, 327 mnkr 2013 och 361 mnkr under 2014. 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 
2012-2014. Erfarenhetsmässigt sker alltid tidsförskjut-
ningar 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 resultat-
räkning bör bedömningsmässigt betraktas som om de vore 
egna investeringar. 

I tabellen Investeringsplan redovisas de planerade inves-
teringsprojekten. I de fall anslag anvisas direkt i budgeten 
har detta markerats med ”B”.
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INVESTERINGSPLAN 2012-2014

Verksamhet
Total
utgift

Utgift
tom

2011
Budget

2012
Plan
2013 2014

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Särskilda servicefunktioner

Ventilation och energiåtgärder Lfn 31 500 26 500 5 000 B 0 0

Handikappanpassning Kommunala lokaler Lfn 7 000 6 000 1 000 B 0 0

Hyresgästanpassningar Lfn 13 000 9 000 4 000 B 0 0

Restaurering av Gamla Vattentornet, Borås Lfn 7 000 0 0 7 000

Energiutvecklingsprojekt Lfn 7 256 5 256 2 000 B 0 0

Boråsparkens sommarteater Lfn 1 650 0 0 1 650

Belysning Lfn 16 000 13 000 3 000 B 0 0

Boråsparken, rotundan Lfn 1 290 0 0 1 290

Konvertering elradiatorer Lfn 13 700 2 011 5 000 B 0 0

Brandkårsmuseum Lfn 6 100 0 0 6 100

Nytt Stadsdelskontor Öster, förstudie Lfn 500 500 0 0

Nya lokaler till BoråsBorås AB Lfn 7 500 1 000 6 500 0 0

Kårhuset kongresscenter (förstudie) Lfn 1 000 750 250 0 0

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

IT-säkerhet för vård och omsorg Ks 2 200 2 200 B 0 0

Summa Gemensamma funktioner 169 696 63 517 47 450 18 000 34 040

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Markförsörjning

Inköp av fastigheter Ks 60 000 20 000 20 000 20 000

Summa Infrastruktur och skydd 60 000 0 20 000 20 000 20 000

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Kommunikationer

Attraktiv stad Tn 9 000 3 000 3 000 3 000

Div mindre gatu- och broarbeten Tn 23 000 10 000 B 6 500 6 500

Program för tillgänglighet Tn 3 000 1 000 B 1 000 1 000

Gång- och cykelvägar Tn 9 000 3 000 B 3 000 3 000

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn 3 000 1 000 B 1 000 1 000

Ny kollektivtrafik 2013 Tn 21 000 13 000 B 8 000 0

Upprustning centrummiljöer Tn 3 000 1 000 1 000 1 000

Saltemadsbron Tn 3 000 0 3 000 0

Förbifart Sjöbo – Fristadvägen genom Sjöbo Tn 36 000 13 000 22 000 1 000

Promenadstråk längs Viskan Tn 7 500 1 794 500 500 500

Ny idrottsplats Gässlösa Gc-väg Tn 2 000 2 000 0 0

Högskolan - Simonsland Tn 6 000 1 000 5 000 0
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INVESTERINGSPLAN 2012-2014

Verksamhet
Total
utgift

Utgift
tom

2011
Budget

2012
Plan
2013 2014

Parkverksamhet

Grönområdesplanen Tn 1 500 500 B 500 500

Lekplatser Tn 12 000 4 000 B 4 000 4 000

Förnyelse Stadsparken – lekplats Tn 4 000 4 000 0 0

Förnyelse Stadsparken – Rådrum/Orangerie Vattenfall m m Tn 500 500 0 0

Ny belysning – parker Tn 750 750 B 0 0

Summa Gator, vägar, parker 144 250 1 794 58 250 58 500 21 500

FRITID OCH KULTUR

Idrotts- och fritidsanläggningar

Ryavallen friidrottsarena FoF 16 000 3 000 13 000 0 0

Ryavallsläktaren ombyggnad FoF 4 300 0 4 300 0

En ny konstgräsplan FoF 5 500 5 500 0 0

Reinvesteringar anläggningar Lfn 20 000 16 113 3 887 B 0 0

Näridrottsplatser FoF 2 000 2 000 0 0

Upprustning Kypegården Lfn 2 500 500 2 000 0 0

Mariedals klubbstuga Lfn 20 500 1 345 19 155 0 0

Lundbyhallen Lfn 9 000 9 000 0 0

Ombyggnad Ishallen (förstudie) Lfn 300 300 0 0

Kronängs IP – Gässlösa Lfn 38 000 8 000 26 000 4 000 0

Kulturverksamhet

Konstnärlig utsmyckning samt inköp av konst Kn 2 400 800 B 800 800

Skulpturbienallen Kn 1 000 1 000 B 0 0

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst Kn 300 100 B 100 100

Inventarier och diverse mindre investeringar Kn 1 100 500 B 300 300

Summa Fritid och kultur 122 900 28 958 83 242 9 500 1 200

AFFÄRSVERKSAMHET

Näringsliv

Utbyggnad av industriområden Ks 75 000 25 000 25 000 25 000

Bostäder

Utbyggnad av bostadsområden Ks 45 000 15 000 15 000 15 000

Summa Affärsverksamhet 120 000 0 40 000 40 000 40 000

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Barnomsorg

Östermalmsgården, 4 avd Lfn 19 803 8 542 11 261 B 0 0

Förskola Dammsvedjan, 6 avd Lfn 25 200 15 0 0 1 000
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INVESTERINGSPLAN 2012-2014

Verksamhet
Total
utgift

Utgift
tom

2011
Budget

2012
Plan
2013 2014

Ljungagården tillbyggnad 2 avd Lfn 25 262 9 346 15 916 B 0 0

Frufällegården, tillbyggnad, 2 avd Lfn 12 000 920 11 080 0 0

Myråsskolan nybyggn 6 avd Lfn 25 200 10 000 15 200 0

Förskola Sparsör, 6 avd Lfn 25 200 84 0 500 24 616

Förskola, Hestra 6 avd Lfn 26 600 1 377 10 000 15 223 0

Förskola Kransmossen, 6 avd Lfn 25 200 12 0 10 594 14 594

Förskola Milstensgården, 6 avd Lfn 25 200 0 1 000 24 200

Förskola Göta 6 avd (Islandsgatan) Lfn 25 200 0 1 000 24 200

Förskola Centrum 6 avd (inte lägesbestämd) Lfn 25 200 0 1 000 24 200

Grundskola

Ombyggnad Myråsskolan, förstudie Lfn 500 0 500 B 0 0

Bodaskolan etapp 1 (årskurs 1-6, funktionsnedsatta) Lfn 31 000 27 047 3 953 B 0 0

Bodaskolan etapp 2 (årskurs 7-9, samlingssal m m) Lfn 72 500 582 0 0 15 000

Ombyggnad Erikslundsskolan (förstudie) Lfn 500 0 B 500 0

Ombyggnad Särlaskolan inkl kök och idrottshall Lfn 66 500 787 0 500 22 606

Bergdalsskolan ombyggnad Lfn 69 400 2 875 17 562 B 48 963 0

Daltorpskolans idrottshall Lfn 26 023 16 256 9 767 B 0 0

Kristinebergskolan ombyggnad Lfn 48 000 718 1 000 24 141 22 141

Kristinebergskolan, gymnastikbyggnad ombyggnad Lfn 5 400 0 0 5 400

Fristad 7-9 (energieffektisering) Lfn 8 000 8 000 0 0

Gånghesterskolan (förstudie) Lfn 500 0 500 0

Gymnasieskola

Nytt bibliotek Sven Eriksonsgymnasiet Lfn 5 400 417 5 383 0 0

Viskastrandsgymnasiet anpassningar Lfn 8 000 500 7 500 0 0

Bäckängsgymnasiet bibliotek (förstudie) Lfn 500 500 0 0

Bäckängsgymnasiet idrottshall (förstudie) Lfn 500 0 0 500

Summa Pedagogisk verksamhet 602 788 69 478 112 422 119 121 178 457

VÅRD OCH OMSORG

Omsorg om äldre- och funktionshindrade

Sonat/Serenadsgatan, särskilt boende psyk Lfn 15 500 1 133 5 367 9 000 0

Kelvingatan, särskilt boende psyk Lfn 15 500 1 264 5 236 9 000 0

Badhusgatan, särskilt boende psyk, förstudie Lfn 500 500 0 0

Boende för psykiskt funktionsnedsatta Lfn 12 500 1 000 11 500 0

Hulta äldreboende 60 platser (förstudie) Lfn 96 000 0 2 500 50 000

Dammsvedjan LSS-bostäder 5 lgh Lfn 12 000 0 12 000 0

Brotorp LSS-bostäder 5 lgh Lfn 12 000 0 0 12 000
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INVESTERINGSPLAN 2012-2014

Verksamhet
Total
utgift

Utgift
tom

2011
Budget

2012
Plan
2013 2014

Norra Sjöbogatan LSS Lfn 10 000 1 000 6 250 2 750

Norrbyskolan Lfn 10 000 1 000 9 000 0 0

Sjöboklint Lfn 500 500 B 0 0

Brämhult, LSS-boende 6 lgh Lfn 12 000 500 1 000 10 500 0

Trollgatan LSS Sjöbo, servicelägenheter Lfn 13 635 8 582 5 053 0 0

Inventarier nytt äldreboende Präntaren Sdn N 6 100 6 100 0 0

Inventarier LSS-boenden och särskilda boenden psyk Son 2 400 0 300 B 1 500 600

Summa Vård och omsorg 218 635 12 479 35 056 62 250 65 350

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 1 438 269 176 226 396 420 327 371 360 547

Försäljning av mark och fastigheter Ks -75 000 -25 000 -25 000 -25 000
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Kommunfullmäktige

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 202 50 50

Kostnader -9 008 -9 850 -10 050

Nettokostnader -8 806 -9 800 -10 000

Kommunbidrag 9 500 9 800 10 000

Resultat 694 0 0

Ackumulerat 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 be skaffenhet eller annars av större vikt för kom-
munen, främst
• mål och riktlinjer för verksamheten
• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
• nämndernas organisation och verksamhetsformer
• årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna

Kommunfull mäk tige består av 73 ledamöter och 40 ersät-
tare och sammanträder normalt 12 gånger per år. Mandat-
fördelning under perioden 2011-2014 är följande.

Arbetarpartiet socialdemokraterna 24
Moderata samlingspartiet 19
Folkpartiet liberalerna  6
Kristdemokraterna 3
Vägvalet 1
Vänsterpartiet 5
Centerpartiet  4
Miljöpartiet De Gröna 5
Sverigedemokraterna 6

Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kom-
munala partistödet och bidrag till förtroendemannaut-
bildning.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Kommunfullmäktige verksamhet 
inkl partistöd, förtroendemannautbildning och representa-
tion räknas upp med 200 tkr inför 2012, vilket motsvarar 
beräknade kostnadsökningar. Hänsyn har även tagits till 
ett sparbeting på 1 %. Verkligt utfall regleras varje år till 0 
då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera avvi-
kelser. Kommunbidraget fastställs till 10,0 mnkr.

Kommunfullmäktiges 
uppdrag 2012
Under det kommande verksamhetsåret planeras nio kvälls-
sammanträden, ett halvdagsammanträde för behandling 
av årsredovisning inkl ansvarsfrihet samt ett tvådagars-
sammanträde för behandling av nästkommande års 
budget.

Kommunen ger ett ekonomiskt stöd till de politiska parti-
erna representerade i Kommunfullmäktige för att förbättra 
partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan 
i opinionsbildningen och därigenom stärka den lokala 
demokratin. Varje parti erhåller 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 som är representerade i Kommunfullmäktige er-
håller också bidrag till utbildning av sina förtroendevalda 
och har dessutom möjlighet till två dagars studiebesök 
inom verksamhetsområdet.

VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Sammanträden m m

Nettokostnader tkr -4 758 -5 275 -5 375

Partistöd

Nettokostnader tkr -4 048 -4 525 -4 625
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Revisorskollegiet

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 593 540 740

Kostnader -4 840 -4 640 -4 890

Nettokostnader -4 247 -4 100 -4 150

Kommunbidrag 3 650 4 100 4 150

Resultat -597 0 0

Ackumulerat resultat 2 907 2 907 -

Nettoinvesteringar - - -

Revisorskollegiets uppgift
Revisionen syftar till att pröva om verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt, i överensstämmelse med budget och full-
mäktiges fastställda mål, om räkenskaperna är rättvisande 
och om organisationen är ändamålsenlig samt om den 
interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorsgrupperna skall enligt kommunallagen och god 
redovisningssed årligen granska
• all den verksamhet som bedrivs inom nämnder och 

styrelser
• årsredovisningen, inkl den sammanställda redovis-

ningen som även omfattar verksamhet i andra juridiska 
personer

• de kommunala företagen genom de revisorer och lek-
mannarevisorer som utses i dessa.

Revisorerna skall varje år till Kommunfullmäktige i revi-
sionsberättelsen avge en bedömning av granskningsresul-
tatet samt avge ett särskilt uttalande om att ansvarsfrihet 
tillstyrks eller ej.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till revisorskollegiet ökar till 4,15 mnkr. 
Då kollegiet har ett ackumulerat överskott på 2,9 mnkr 
finns möjlighet att söka frigöra detta om ytterligare behov 
finns. 

Revisorskollegiets uppdrag 2012
Kommunrevisionen utgörs för närvarande av tolv av full-
mäktige 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 gran-
skas utifrån tillgängliga resurser och efter vad som bedöms 
väsentligt och riskfyllt. Efter en väsentlighets- och riskbe-
dömning 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.

För 2012 planeras den egna personalstyrkan att utökas 
med en tjänst till totalt 5 revisorer. En av revisorerna kom-
mer att arbeta med forsknings- och utvecklingsuppgifter 
på motsvarande en halvtidstjänst. Denna insats kommer 
att partsfinansieras av primärkommunala revisionskontor i 
landet. Den egna personalstyrkan kompletteras med köpta 
tjänster.



Budget 2012  |  Kommunstyrelsen

 41

Kommunstyrelsen

Kommunledning 

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 59 928 53 658 54 417

Kostnader -117 305 -114 208 -117 917

Nettokostnader -57 377 -60 550 -63 500

Kommunbidrag 57 199 60 550 63 500

Resultat -178 0 0

Ackumulerat resultat 4 822 4 822 -

Investeringar -55 441 -50 000 -60 000

Försäljning av mark 
och fastigheter 55 437 25 000 25 000

Kommunstyrelsens uppgift
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda för-
valtningen av kom munens an ge lägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verk samhet. Detta gäller även den 
verksamhet som bedrivs i kom mu na la företag. Kom-
munstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som 
kan inverka på kommu nens utveckling och ekonomis ka 
ställn ing. Kommunsty relsen ska särskilt ägna sig åt mål  -
sättnings-, fram tids- och uppfölj ningsfrågor.

I Stadskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensam-
ma regler, normer och planer samt att följa upp, utvärdera 
och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också 
att arbeta med kvalitetsfrågor, informera om ny lagstift-
ning, huvudmannaskapsgränser m m.

Kommunstyrelsens uppdrag är fördelat på två kommunbidrag. Det första avser Kom-
munstyrelsens förvaltning som redovisas under Kommunledning. Det andra kom-
munbidraget avser Kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt 
samband med Kommunstyrelsens egen verksamhet men som ändå ansvarsmässigt 
budgeteras här.

Ambitionen är att arbetet ska koncentreras och renodlas 
till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive 
ansvarsområden inom fastställda riktlinjer och ramar. 
Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination 
med utvär dering och analys av nämndernas resultat. Kom-
munstyrelsens roll som ”koncernledning” med an svar 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 2012 blir 63,5 mnkr, vilket är en 
ökning med 3,0 mnkr. Utöver uppräkningen av personal-
kostnader med 3 % och övriga kostnader med 2 %, ligger 
det i denna summa kompensation för ökade kapitalkostna-
der och tillsättning av fyra förbättringsledare. Flera av de 
uppdrag som ges 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 ”Attraktiv Stad” och ”Lokal utveckling”.

Kommunstyrelsens uppdrag 2012
Ett nytt IT-baserat ledningssystem kommer under 2012 
att implementeras som skall samordna och utveckla ar-
betsprocesser inom hela kommunen. 
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utrednings-
grupp avseende översyn av den nya organisationen. 
I första hand är det den administrativa organisationen i de 
nämnder som berörts mest av omorganisationen som skall 
granskas. I andra hand berörs granskningen även övrig 
administration, såsom uppbyggnaden av det nya Stads-
kansliet.

Borås Stad får en allt konkretare uppgift som deltagare i 
Boråsregionens innovationssystem. I första hand gäller det 
uppgifter att tillsammans med Högskolan och näringsliv, 
i det så kallade TripleHelix, bygga upp verksamheten i 
Simonsland. Det har också inneburit att Borås Stad har 
blivit ägare av Espira Inkubator AB för att skapa en stabi-
litet i bolagets viktiga verksamhet som grogrund för nya 
företag, vilket är en viktig del av Simonslands idé.

Uppdraget att arbeta med barns och ungas inflytande 
har både en strategisk och en operativ del, den operativa 
delen kommer att lämnas över till nämnderna under 2012. 
Arbetet kommer under året att fokusera på att utveckling 
och kvalitetsfrågor. 

Under 2011 påbörjades arbetet med Visions och strategiar-
betet Borås Stad 2025. Samtidigt inrättades en tjänst som 
hållbarhetsstrateg. Visionen och de utvecklingsområden 
som politiskt ses som viktigast för Borås Stads framtid 
skall utgå från hållbarhet och genomsyra hela Borås Stads 
arbete. Detta arbete fortsätter under 2012 med sikte på 
beslut i Kommunfullmäktige april 2012.

Kommunstyrelsen skall stimulera utvecklingen och till-
växten av näringslivet i Borås. Under 2012 sker satsningar 
på textil och modestaden Borås, textilt kluster i Simons-
land, ny industrimark och företagsetableringar.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2012 utreda 
”framtidens kollektivtrafik” och att ta ett helhetsgrepp om 
den långsiktiga trafikplaneringen i staden för framtiden. 

Kommunstyrelsen ska fortsätta att förbättra ekonomistyr-
ningen genom budget, årsredovisning och andra styr- och 
uppföljningsprocesser. Detta innebär ett arbete med att 
tillsammans med den politiska ledningen föra ut och få 
förståelse för ekonomiska styrsignaler i organisationen, 
särskilt gäller det att hantera de budgetavvikelser som 
nämnderna lämnar, samt att aktivera ett anläggningsråd 
för att styra investeringsbudgeten. Inom finansverksam-
heten kommer fokus under 2012 att läggas på att trygga 
kapitalförsörjningen, genom att skapa tillgång till alterna-
tiva finansieringskällor. 

Kommunstyrelsen ska tillsätta en politisk styrgrupp med 
ett initialt konsultstöd på Stadskansliet för att hantera da-
taproblemen. Avsikten är att skapa en större tydlighet och 
samordning för en relevant beställarorganisation gentemot 
Servicekontoret.

Borås Stad arbetar personalpolitiskt aktivt för ökad 
jämställdhet och mångfald. Mångfald i form av olikheter 
i kompetens, erfa renhet, bakgrund och andra personliga 
förutsätt ningar är en styrka som kommu nen aktivt ska ta 
tillvara. 

För att klara Borås Stads framtida rekryteringsbehov 
och behålla den befint liga personalen behövs en hel del 
strategiska åt gärder för att öka vår attraktivitet. Kommun-
styrelsen ska följa och utveckla frågor som berör områdena 
organisation, ledar skap, flexibla arbets tider, minskning 
av andelen deltidsanställda, alternativa ersättningssystem, 
karriär möj ligheter och kompe tensutveck ling.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron bland kommu-
nens anställda måste ha fortsatt hög priori tet genom att 
intensifiera arbetet med rehabili tering, utveckla samverkan 
med företagshälsovår den och lyfta fram goda exempel på 
hälsofrämjande arbete. En fortsatt satsning på att motver-
ka ohälsa görs också genom projektet Medarbetarcentrum, 
som drivs i Sjuhärads kommunalförbunds regi. Ett projekt 
har påbörjats för att utveckla arbetet med jämställdhetsin-
tegrering inom kommunens verksamheter.

Marknadsföring av vision Borås 2025. Visionens värde-
grund och budskap ska avspeglas i Borås Stads framtida 
kommunikationsarbete. Fortsatt implementering av den 
gemensamma grafiska profilen för kommunen för att få 
varumärket Borås Stad att uppträda med ett tydligt och 
samlat uttryck.

Uppdraget att stödja infrastrukturens utveckling med 
att Banverkets förstudie av Götalandsbanans sträckning 
fortsätter fram till Borås och österut. Denna förstudie 
kommer tillsamman med vår egen utredning att visa 
på de utveck lingsmöjligheter som projektet medför för 
staden i form av nya områden för boende och verksamhe-
ter. Arbetsplanen som Vägverket påbörjat för riksväg 27 
delen Kråkered-Viared kommer också att på verka stadens 
utbyggnadsmöjligheter framförallt i sydväst.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdrag att utarbeta 
ett markstrategiskt program. I detta redovisas det egna 
behovet av mark för framtida bebyggelse- och rekreations-
områden samt områden för framtida markbyten. Storleken 
av det utökade markbehovet får utredas i detta arbete.

Borås Stad deltar tillsammans med övriga Sjuhäradsbyg-
den i arbete med mål att nå Levande Landsbygd i Sju-
härad 2013. 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 sektor, privat 
sektor och ideell sektor.

Fortfarande finns det delar av vår kommun som inte har 
tillgång till en fungerande datakommunikation. En bred-
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bandsuppkoppling gör det möjligt att arbeta från hemmet, 
kommunicera med myndigheter, lämna in arbetsuppgifter 
till skolan m m. Särskilt viktigt är detta på landsbygden 
med längre avstånd och sämre kommunikationer. Kom-
munstyrelsen har beslutat att ta fram en ny IT-infrastruk-
turplan, ansöka om tillgängliga bidrag samt att upphandla 
bredband för att täcka befintliga bredbandsbrister inom 
kommunen.

Medborgarkontrakten har efter ett antal år spelat ut sin 
roll och fasas därför ut till förmån för andra modeller för 
att säkra kvaliteten. Kontrakten kommer att avvecklas 
2012.

Under 2012 och 2013 kommer 4 förbättringsledare att 
projektanställas för att arbeta kommunövergripande med 
större förbättringsprojekt utifrån Six Sigma-metodiken och 
med fokus på processer. Finansieras av Stadsdelsnämn-
derna, Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden 
genom flytt av kommunbidrag.

Övergripande verksamhetsmål

Egen organisation

Jämfört med hur det ser ut för kommunen som helhet 
(se avsnittet Övergripande verksamhets- och kvalitets-
mål), ligger Kommunstyrelsen på en mycket låg nivå för 
sjukfrånvaro, timavlönade och deltidsanställda. Styrelsen 
arbetar för att bibehålla de låga nivåerna.

Investeringar

Inköp och försäljning av fastigheter

För inköp av fastigheter budgeteras ett årligt belopp på 
20,0 mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas för 25,0 
mnkr under 2012. 

Utbyggnad av industriområden

Utbyggnad av industriområden har budgeterats till ett 
belopp på 25,0 mnkr under år 2012. 

Utbyggnad av nya bostadsområden

För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under år 
2012 ett belopp på 15,0 mnkr.

VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Kommunledning, administration
Nettokostnader tkr -41 688 -48 847 -57 232

Information och marknadsföring
Nettokostnader tkr -8 340 -8 596 -9 236

Administrativ service
Nettokostnader tkr -107 -2 614 -3 018

Nämnd- och styrelseverksamhet
Nettokostnader tkr -8 313 -10 015 -9 428

Markförsörjning, arrenden
Nettointäkter tkr 561 7 600 6 050

Tomträttsavgälder, Näringsliv
Nettointäkter tkr 1 638 1 575 1 635

Tomträttsavgälder Bostäder
Nettointäkter tkr 10 189 10 118 9 914
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EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 45 133 45 45

Kostnader -283 097 -188 245 -103 945

Nettokostnader -237 964 -188 200 -103 900

Kommunbidrag 239 100 188 200 103 900

Resultat 1 136 0 0

Ackumulerat resultat - - -

Nettoinvesteringar - - -

Kommunstyrelsens ram Kommungemensam verksamhet  
kommer under 2012 att minska då ägaransvaret för Väst-
trafik övergår till regionen. Det årliga bidraget till Åhaga-
stiftelsen överförs till Kulturnämnden. 

Kommunstyrelsens 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 avgif-
ter till Sveriges Kommuner och Landsting, Sjuhärads 
kommunalförbund samt kommunens bidrag till NAVET. 
Bidrag ges även då kom munen har åtagit sig att svara för 
hyran för Stiftelsen PROTEKOs lokaler. Större poster i 
den kommungemensamma verksamheten är kommunens 
avgift till Södra Älvsborgs Rädd ningstjänstförbund samt 
tillköp av kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för 
Västtrafik.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Kommunstyrelsens ram för Kom-
mungemensam verksamhet minskar med 84,3 mnkr jäm-
fört med 2011. Detta beror främst på den skatteväxling 
som görs med regionen avseende Västtrafik.

Kommungemensam verksamhet

Kommunstyrelsens uppdrag 2012

Näringslivsfrämjande åtgärder

Borås Stad har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen 
PROTEKO:s lokaler. Stiftelsen är ett fristående resurs-
centrum för utbildning och rådgivning för företag inom 
tekoområdet och närliggande bran scher. 

Räddningstjänst

Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn har bildat ett räddnings tjänst-
förbund, Södra Älvsborgs Rädd ningstjänstförbund, som 
ska svara för räddningstjänsten inom områ det. 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. Fr o m 
2012 tar regionen över ägaransvaret för Västtrafik och ge-
nom en skatteväxling täcker skillnaden mellan Västtrafiks 
kostnader och intäkter.

Trafikutbudet följer trafikförsörjningsplanen. Färdtjänst-
berättigade ska även fortsättningsvis erbjudas gratis kol-
lektivtrafik i Borås Stad. Kostnaden för detta uppskattas 
till 5,0 mnkr för 2012. 

Fria resor i kollektivtrafiken under lågtrafik för pensio-
närer infördes den 1 juli 2011 och fortlöper under 2012. 
Kostnaden för detta beräknas till 12,0 mnkr  
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Bidrag till samarbetsorganisationer, Kommunalförbundet, SKL
Nettokostnader tkr -13 091 -14 010 -14 115

Näringslivsfrämjande åtgärder, PROTEKO
Nettokostnader tkr -1 767 -1 821 -1 787

Räddningstjänst
Nettokostnader tkr -64 589 -67 130 -68 236

Kommunikationer, Västtrafik AB
Nettokostnader tkr -95 832 -110 400 -19 700
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Valnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 1 179

Kostnader -3 359 -300 -300

Nettokostnader 2 180 -300 -300

Kommunbidrag 2 800 300 300

Resultat 620 0 0

Ackumulerat resultat -

Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomför-
ande av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäk-
tige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt 
för av Riks dagen och Kommun fullmäktige beslutade 
folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksam-
het äger av natur liga skäl rum de år det är allmänna eller 
EU-val.

Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 
81 valdistrikt. Kost naderna för verk samheten under valår 
be står till största delen av arvoden till valförrättarna i de 
olika dist rik ten. Under de år som inte är valår be gränsas 
kostnaderna till arvoden till valnämndens ledamöter, 
lokalhyror för förvaring av material och nödvändiga kom-
pletteringar av valmaterial.

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens kommunbidrag sätts till 0,3 mnkr då något val 
ej hålls under 2012.

Nämndens uppdrag 2012
Nämnden kommer 2012 att planera för kommande upp-
gifter samt att se över material m m.
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Lokalförsörjningsnämnden

Fastighetsförvaltning

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 539 359 628 693 655 057

Kostnader -541 265 -625 140 -654 068

Nettokostnader -1906 3 553 989

Kommunbidrag 0 0 0

Resultat -1906 3 553 989

Ackumulerat resultat 82 3635

Nettoinvesteringar -26144 -27 500 -26 750

Nämndens uppgift
Lokalförsörjningsnämndens huvuduppgift är att tillgo-
dose de kommunala förvaltningarnas behov av sunda och 
ändamålsenliga verksamhets- och förvaltningslokaler. 
Undantag från nämndens ansvar är lokaler och verksam-
hetsspecifika anläggningar hos bl a Servicenämnden och 
Tekniska nämnden.

Verksamheten har tre huvudinriktningar, lokalförsörj-
ning, byggprojekt och fastighetsförvaltning. Målet för 
lokalförsörj ningen är att kommunens verksamheter 
bedrivs i så ändamålsenliga och ra tio    nella loka ler som möj-
ligt. Byggverksamhetens mål är att vara samordnande och 
verkställande i nybyggnad och ombyggnad av kommunala 
fastigheter. Fastighetsförvaltningens mål är att effektivt 
sköta kom mu na la fas tig heter och lokaler. 

Utveckling av fastighetsförvaltning är en ständigt pågå-
ende process. En så låg kost nads nivå som möjligt är ett 
självklart mål, utan att för den skull ge avkall på fastig-
heternas/loka lernas ända   målsenlighet eller underhåll. 

Resurstilldelningen till Lokalförsörjningsnämndens är i budgeten fördelat på två 
kommunbidrag eller ansvarsområden. De olika områdena är fastighetsför valt  ning, 
samt övrig verk samhet. Inför 2011 förändrades nämndens uppdrag så att ansvaret för 
idrottsanläggningar samt skötsel av verksamhetslokaler tillfördes nämnden. 

Under 2012 fortsätter den organisation att utvecklas som 
2011 byggdes upp för att hantera de nya uppdragen inom 
fastighetsförvaltningen samt förvaltningen av idrottsan-
läggningar. En utmaning är också att påverka stadsdels-
nämndernas pågående lokalresursutredning, med hänsyn 
till att behoven inom olika verksamhetsområden utvecklas 
olika, och där skapa den flexibilitet som är nödvändig i 
lokalplanering. 

Ekonomiska förutsättningar
Verksamhetens kostnader täcks av interna hyror från 
brukarna. Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, 
driftkostnader, fastighetsskötsel och försäkringskostnader. 
Kostnader för löpande och planerat underhåll för de las per 
kvm. I hyran finns pålägg för kostnader för tomma lokaler 
samt kostnader för att avhjälpa fukt och mögelskador 
samt genomföra mindre utredningar. Systemet bygger på 
att lokalförsörjaren kan teckna olika avtalsnivåer. Fr o m 
2011 är huvudparten av avtalen tecknade på nivå 4, dvs 
inklusive fastighetsskötseln.

Med hänsyn till den relativt stora omsättningen, så har 
internhyrorna under senare år varit väl avvägda mot kost-
naderna. Målet är att här inte skapa några negativa resultat 
som stör brukarnas planering när de senare skall regleras.

Den nya organisationen med ett större helhetsansvar för 
lokalförsörjaren beräknades att spara ca 5 mnkr per år 
genom en effektivare fastighetsdrift. Denna förväntning 
kommer att följas upp i samband med den effektivitets-
granskning som planeras inför 2012 och vars avsikt är att 
studera de ekonomiska effekterna av den stora omorga-
nisationen. Det är också viktigt att lokalförsörjaren i sin 
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höjda ambitionsnivå är överens med brukaren så att en 
rimlig hyresökning sker samt att genomförda besparingar 
redovisas i detta sammanhang.

Ägda lokaler

Den totala kostnadsmassan för ägda internhyresfastigheter  
är drygt 441 mnkr och med en kostnad på 989 kr/m2. Hy-
resökningen är 4,3 %. Förvaltningslokalerna, dvs lokalerna 
exklusive bad- och idrottshallar, kostar 967 kr/m2. Hyres-
ökningen i förvaltningslokalerna uppgår till 60 kr/m2, dvs 
7 %. 

Inhyrda lokaler

Internhyran i befintliga inhyrda objekt ger i genomsnitt en 
kostnad av 995 kronor per förhyrd m², d v s en minskning 
med 1,3 % per kvadratmeter i förhållande till budget 2011 
Huvuddelen av alla hyresavtal är indexuppräknade

Nämndens mål 2012
Målet är att under 2012 skapa en långsiktig översiktsplan 
för att kunna överblicka fastighetsbeståndet och kunna 
fatta långsiktiga beslut för Borås Stad. Utveckling av 
fastighetsförvaltningen är en ständigt pågående process. 
Nämndens prövande roll skall vara stark och samspelet 
politiker/verksamhet prioriteras ytterligare. En så låg 
kostnadsnivå som möjligt är ett självklart mål, utan att 
för den skull behöva ge avkall på fastigheternas/lokalernas 
ändamålsenlighet eller underhåll.

Det är viktigt att kvalitén på kommunens fastigheter fort-
sätter att höjas liksom ut vecklingen mot sunda hus. Vid all 
planering av bygg projekt skall också ett ekologiskt synsätt 
läggas på val av material, värme- och ventilationssystem 
m m. En resurs som bör utnyttjas i dessa sammanhang är 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, och dess 
system med P-märkning. 

Arbetet med energieffektiviseringen i kommunens fastig-
heter fortsätter under 2012. Särskilda medel ställs här till 
nämndens förfogande som t ex till energiutvecklingspro-
jekt samt belysningseffektivisering.

 Nämnden avser fortsätta förbättringen av lokalförsörj-
nings- och projektprocessen i tidiga skeden. An språken i 
samband med investeringar måste hållas tillbaka och arbe-
tet med tidiga program be skriv ningar måste intensifieras 
för att undvika fördy ringar i byggprojek tens sena plane-
ringsskeden. Programmen skall vara så väl underbyggda 
och analy sera de att de kan utgöra realistiska underlag för 
beslut i Kommunstyrelsen och Kommun fullmäktige.

Nämndens uppdrag 2012
Lokalförsörjningsnämnden beskriver i sitt budgetför-
slag att sänka energiförbrukningen är ett av de viktigare 
målen. Driftenheten inventerar löpande möjliga energibe-
sparingsprojekt. Exempel på åtgärder är utbyte av belys-
ningsarmaturer, ventilationsöversyner samt konvertering 
av elradiatorer. 

Borås Stads övergripande målgrund 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 
fortsatta effektiviseringsarbete fortsätter och att resultaten 
mäts och följs upp.

Förutom arbetet i befintligt fastighetsbestånd så är ener-
gieffektivitet 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 
2012 ca 241 mnkr. Bland de projekt Lokalförsörjnings-
nämnden arbetar med i olika faser kan nämnas
• Nya lokaler för Borås Borås
• Kristinebergsskolan
• Daltorpsskolans idrottshall
• Förskola Hestra
• Förskola Fristad
• Bodaskolan
• Bergdalsskolan
• Mariedals klubbhus
• LSS-boenden Brämhult

De olika investeringsprojekten kommenteras under respek-
tive brukarnämnd med undantag för 27 mnkr som utgör 
s k egna investeringar. Detta är i första hand projekt inom 
fastighetsbeståndet såsom t ex energiutvecklingsprojekt 
och hyresgästanpassningar.

Verksamhetsmål
Lokalförvaltningen har ett antal interna energimål som är 
viktiga och angelägna att följa:
• I fråga om elanvändningen så är målet att ta bort den 

direktuppvärmda elen from 2014.
• Ett annat mål är att värmeeffektivsera kommunens 

lokaler och anläggningar. Här är målet att minska 
förbrukningen av energi med 6 % årligen. Åtgången 
beräknas till 156 kWh/m2/år 2011 varför målet för 2012 
är 135 kWh/m2/år.
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Investeringar

Ventilations- och energisparåtgärder

För ventilations- och energisparåtgärder och övrig energi-
effektivisering 2012 avsätts 5,0 mnkr. Kapitalkostnaderna 
kommer att läggas på de objekt som ur driftekonomisk 
synpunkt har gynnats av åtgärderna.

Hyresgästanpassningar

För mindre investeringar i fastighetsbeståndet avsätts 4 
mnkr per år. Detta innebär en smidighet i att anpassa 
lokalerna.

Handikappanpassning kommunala lokaler

Begränsad tillgänglighet till de kommunala lokalerna är 
ofta en realitet för många grupper med rörelse- och funk-
tionshinder. En tillfällig projekttjänst arbetar med dessa 
frågor. I investeringsbudgeten avsätts därför 1,0 mnkr 
årligen för åtgärder som syftar till att förbättra tillgänglig-
heten för dessa grupper.

Energiutvecklingsprojekt

Målet är att identifiera och bygga med optimala energi-
sparåtgärder. Utgifterna på totalt 2 mnkr belastar senare 
de projekt som fått nytta. Driftbesparingarna möter då de 
högre kapitalkostnaderna.

Konvertering elradiatorer

Byta ut elradiatorerna till fjärrvärme eller pellets. Projektet 
beräknas till 5 mnkr under 2012.

Belysning

Genom att byta ut gamla armaturer genom teknik och när-
varostyrning, dagsljusavkännare m m kan man effektivisera 
elanvändningen. Arbetet påbörjades under 2010 och utgifts-
beräknas till 16,0 mnkr varav 3 mnkr beräknas för 2012.

Nya lokaler till BoråsBorås TME AB

Lokaler i Sven-Erikssonsgymnasiet inreds för att bereda 
ändamålseniga utrymmen för bolaget. Projektet som be-
räknas till 6,5 mnkr under 2012 innehåller lokaler för bl a 
turistbyrån och Convention Buereau samt administration.

Nytt kontor för Stadsdelsförvaltningen Öster

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en förstu-
die startas för att utreda Stadsdelsförvaltningen Östers 
lokalbehov i permanenta lokaler. Utgiften beräknas till 0,5 
mnkr under 2012.

VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Ägda fastigheter

   Intäkter tkr 341 158 425 637 442 329

Kostnader tkr -340 850 -423 275  -441 324

Varav

- driftkostnader tkr -16 228 -27 972 -17 133

- konsumtionsavgifter tkr -62 337 -74 692 -80 835

- löpande underhåll tkr -17 334 -20 657 -20 528

- planerat underhåll tkr -29 455 -35 133 -34784

- förvaltningskostnad tkr -12 034 -12 133 -14 849

- lokalbankskostnader tkr -2 059 -1 841 -1 746

- kapitalkostnader tkr -176 540 -214 331 -232 466

Antal ägda m2 384 754 449 554 446 273

Kostnader kr/m2 886 908 988

Antal hyrda m2 172 223 165 908 182 064

Kostnad kr/m2 977 1 008 995
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Övrig verksamhet

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011 2011 2012

Intäkter 145 916 113 272 124 966

Kostnader -171 013 -138 522 -151 466

Nettokostnader -25 097 -25 250 -26 700

Kommunbidrag 24 500 25 250 26 700

Resultat -597 0 0

Ackumulerat resultat 8 973 8973

Nettoinvesteringar 0 0 250

Nämndens uppgift
I Lokalförsörjningsnämndens övriga verksamhet ingår ett 
antal mycket olika verksamheter som ansvarar solidariskt 
för ramens resultat:
Ledning och administration, övriga fastigheter, pensionärs-
bostäder, Lss-bostader, äldreboende, koloniträdgårdar, ci-
vilförsvarsanläggningar, kiosker, personalserveringar, mark- 
och fastghetsreserv, försäkrings- och säkerhetsverksamhet.

Ledningsadministrationen omfattar Lokalförsörjnings-
nämndens och kontorets gemensamma administration 
samt personalserveringarna i Fullmäktigehuset, Stadshuset 
och förvaltningshuset Nornan. 

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

Markreserv innehåller fastigheter och lokaler som kom-
munen äger i olika syften. Förvaltningsuppdragets omfatt-
ning styrs i stor utsträckning utifrån över  ordnade beslut 
om mark- och fastighetsförvärv samt försäljningar.

LSS-boendet ger inte full kostnadstäckning varför verk-
samheten är redovisad inom övrigtramen.  

Äldreboendet avser boende för äldre med biståndsbeslut. 
Inom gruppen ägda och hyrda boende finns 949 lägenhe-
ter varav ”blockförhyrs” 233 lägenheter av olika hyresvär-
dar. Hyrorna täcker inte fullt kostnaderna varför verksam-
heten redovisas i den ”anslagsfinansierade” övrigtramen.

Pensionärslägenheterna omfattar 30 bostadsrättslägen-
heter i anslutning till servicehuset Duvan på Lugnet. 
Ambitionen är att lägenheterna successivt skall förändras 
från äldreboende till LSS-boende eller annan form av 
anpassat boende.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget 2012 föreslås till 26,7 mnkr.

Nämndens uppdrag 2012
Ett av de nya uppdragen är att utreda Kårhusets framtid.

 
Investeringar

Kårhuset – kongresscenter

För att utreda förutsättningarna för Kårhuset att bli Borås 
nya kongresscenter i Simonslandsområdet och Högskolans 
campus så godkänns en utgift på 1 000 tkr, varav 250 tkr 
beräknas kvarstå till 2012. Byggnadens förutsättningar 
studeras varvid en arkitektinsats pågår.

VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Pensionärsbostäder
Antal hyrda lägenheter 30 30 30

Yta m2 1 897 1 897 1897

Kostnad per m2 940 915 975

Intäkt per m2 913 924 969

Resultat -52 23 -11

Äldreboende
Intäkter 53 475 55 332 56 521

Kostnader 60 894 -61 877 63 442

Resultat -7 419 -6 699 -6 920

LSS-boende
Intäkter 1 461 16 478 18 272

Kostnader -23 536 -24 446 -26 170

Resultat -8 075 -8 064 -7897

Övriga fastigheter
Intäkter 10 581 19 175 20 996

Kostnader -15 335 -25 856 -26 671

Resultat -4 754 -6 680 -5 675
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Servicenämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 291 973 400 000 407 000

Kostnader -287 818 -400 000 -407 000

Nettokostnader 4 155 0 0

Kommunbidrag -2 000 0 0

Resultat 2 155 0 0

Ackumulerat resultat 18 140 18 140 -

Nettoinvesteringar -12 021 -18 000 -18 000

Nämndens uppgift
Servicenämnden har till uppgift att erbjuda och utföra 
tjänster till kommunala förvaltningar och företag     m m. 
Genom att samla de kommunaltekniska resurserna finns 
förutsättningar för en effek  tiv och rationell produktion. 
Verksamheten skall kontinuerligt anpassas till den volym 
och kvalité som beställs. Service nämn den till handa håller 
följande tjänster
• tryckeriservice och kopieringstjänster
• entreprenad, parkverksamhet och idrottsanläggnings-

skötsel
• bygg- och fastighetsservice 
• fordonsuthyrning
• verkstadsservice, förrådshållning och uthyrning

Fr o m 2011 har nämnden tillförts ansvaret för ytterligare 
ett antal kommungemensamma servicefunktioner
• IT-verksamheten
• Redovisning och del av finansverksamheten
• Växel och reception
• Löneservice
• Fastighetsskötsel åt Stadsdelsnämnderna

Servicenämnden har som övergripande mål för sin verk-
samhet att i utbudet av tjänster vara en rationell utförare 
som erbjuder god service till konkurrensmässiga priser. 
Verksamheten skall i huvudsak finansieras med intäkter 
som baseras på nämndens självkostnader. En annan viktig 
uppgift är att utgöra en prisdämpande faktor på den kom-
munala marknaden för anläggnings- och skötselentrepre-
nader.

Servicenämnden har kompetent och motiverad perso-
nal där kundens behov står i centrum. De anställda har 
specifika lokal- och yrkeskunskaper, som är väsentliga för 
nyproduktion och för att kommunens anläggningar ska 
fungera.

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!
• Omtanke Visa intresse respekt och omtanke gentemot 

medarbetare, kollegor och arbetskamrater och deras 
arbetssituation.

• Sund ekonomi Bra ekonomisk kontroll på vår verksam-
het!

• Affärer Vara omdömesgill och klok i beställare/utföran-
deprocessen.

Ekonomiska förutsättningar
Som brukligt budgeteras ett ekonomiskt 0-resultat för Ser-
vicenämnden även under år 2012. De tillkommande verk-
samheterna 2011 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 auto matiskt kostnadskompensera 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 verk-
samheter som är nämndens huvudbeställare och övriga 
nämnder/förvaltningar när det gäller de administrativa 
tjänsterna. 

Nämndens uppdrag 2012
Servicenämnden skall genom att erbjuda hög servicegrad 
och personal med bra kompetens bli efterfrågade i tillräck-
lig omfattning och på egna meriter. Service nämndens roll 
som prisdämpande faktor på den kommunala marknaden 
kommer därför att vara fortsatt betydelsefull framöver.
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För att bibehålla och stärka den egna kompetensen kan 
nämnden genomföra projekt i samarbete, eller i partner-
skap, med andra aktörer. Detta gäller såväl samverkan med 
entreprenadföretag på bygg- och an läggningsmarknaden, 
specialistföretag, material- eller maskinleverantörer som 
med kommunala organisationer inom närliggande kom-
muner. Detta ger tillgång till resurser som eventuellt 
saknas i de egna leden, möjlighet till utvecklande av egen 
kompetens, erfarenhet och kunskap samt stärkt konkur-
renskraft när båda parter kan dra nytta av partnerskapet. 

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

Nämnden måste ständigt anpassa personalstyrkan och 
dess kompetenser till den levererande produktmixen och 
de typer av tjänster som kunderna efterfrågar. Nämnden 
måste också se till att ha rätt kompetens i organisationen. 
Det kommer att ställas höga krav på förmågan att rekry-
tera nya medarbetare med kunskaper och erfarenheter som 
motsvarar behoven under de närmaste åren.

Servicenämnden skall tillsammans med kommunledning-
en utveckla beställar/utförarkonceptet för de nya adminis-
trativa funktionerna som tillfördes verksamheten 2011.

Investeringar

Fordon och maskiner

Berörda nämnder och bolag uppmanas att samutnyttja 
fordon t ex lastväxlarbilar inom renhållningen. Service-
nämnden håller genom sin fordonsenhet samtliga för-
valtningar med s k förvalt nings gemen samma fordon och 
maskiner. För utbyte av fordon och maskiner budgeteras 
15,0 mnkr. Vid nyinköp skall miljöfordon, där så är möj-
ligt, upphandlas. Nivån är att betrakta som ett förslags-
anslag. Finns absoluta behov kan anslaget överskridas ett 
enskilt år.

Kopiatorer/utskriftsenheter

Tryckeriet ansvarar för merparten av kommunens kopiato-
rer och utskriftsenheter. Maskinerna köps in och hyrs ut 
genom internhyresavtal till de beställande förvaltningarna. 
För 2012 avsätts 3,0 mnkr till Servicenämn  dens förfogande.

Ramnaslätt

Fortsatt utveckling av verksamheten vid Ramnaslätt med 
bl a nya skärmtak, kall- och varmförråd och optimering 
av ytorna för att möta kundernas behov. Satsningen på 4,0 
mnkr bedöms vara lönsam genom ökade kundintäkter och 

finansieras ur nämndens ackumulerade resultat. För 2012 
beräknas 2,0 mnkr att användas.

Övergripande verksamhetsmål

Miljö
Utgångsläget 2011 är att 67 % av personfordonen i Borås 
Stad är miljöfordon. Servicenämnden har som förbätt-
ringsmål 2012 att 70 % av personfordonen är miljöfordon 
i slutet av året.

Egen organisation
Sjukfrånvaron hos Servicekontoret ligger på ca 4,4 % 
vilket är under kommunens genomsnitt. Målet är att sjuk-
frånvaron skall minska under 2012 till 4,2 % genom före-
byggande arbete och systematiskt rehabiliteringsarbete.

Antalet sjukfall över 60 dagar uppgår till 13 st. Målet 
2012 är att minska antalet till 12 st.

Den arbetade tiden för timavlönade motsvarar 10,6  
årsarbeten. Målet för 2012 är att tiden skall minska till 
motsvarande 8 årsarbetare.
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VERKSAMHETSMÅTT, tkr

Prognos
2011

Budget
2012 %

Dataservice
Stadsdelsförvaltningar 28 400 47

Tekniska förvaltningen 800 1

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 600 1

Lokalförsörjningsförvaltningen 1 000 2

Borås Energi och Miljö AB 100

Övriga kommunala förvaltningar 28 000 47

Övriga kommunala bolag 200

Övriga kunder

Internt 1 000 2

Summa kundomslutning 45 000 60 200 100

Personal- och kontorsservice
Stadsdelsförvaltningar 12 000 23

Tekniska förvaltningen 600 1

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 600 1

Lokalförsörjningsförvaltningen 6 000 11

Borås Energi och Miljö AB 1 000 2

Övriga förvaltningar 30 400 57

Övriga kommunala bolag 500 1

Övriga kunder 1 500 2

Internt 1 000 2

Summa kundomslutning 52 000 53 600 100

Entreprenad
Stadsdelsförvaltningar 5 500 3

Tekniska förvaltningen 83 500 44

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 4 000 2

Lokalförsörjningsförvaltningen 18 000 10

Borås Energi och Miljö AB 34 000 18

Övriga kommunala förvaltningar 10 000 5

Övriga kommunal bolag 4 500 2

Övriga kunder 12 500 7

Internt 17 000 9

Summa kundomslutning 190 000 189 000 100

Drift och underhåll
Stadsdelsförvaltningar 1 700 3

Tekniska förvaltningen 7 600 13

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 22 000 37

Lokalförsörjningsförvaltningen 20 700 34

Borås Energi och Miljö AB 800 1

Övriga kommunala förvaltningar 1 200 2

Övriga kommunal bolag 1 800 3

Övriga kunder 800 1

Internt 3 400 6

Summa kundomslutning 58 000 60 000 100
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VERKSAMHETSMÅTT, tkr

Prognos
2011

Budget
2012 %

Ekonomi – Fordon - Verkstad
Stadsdelsförvaltningar 27 000 27

Tekniska förvaltningen 7 200 7

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 800 1

Lokalförsörjningsförvaltningen 3 800 4

Borås Energi och Miljö AB 18 700 19

Övriga kommunala förvaltningar 3 000 3

Övriga kommunal bolag 5 200 5

Övriga kunder 1 700 2

Internt 31 700 32

Summa kundomslutning 9 500 99 100 100
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Fritids- och folkhälsonämnden

Fritid- och folkhälsa

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 43 404 36 037 35 509

Kostnader -160 610 -160 737 -164 459

Nettokostnader -117 206 -124 700 -128 950

Kommunbidrag 111 238 124 700 128 950

Resultat -5 968 0 0

Ackumulerat resultat 4 419 4 419 -

Nettoinvesteringar -11 700 -67 950 -80 842

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 fritidsverksam-
heten 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 fr o m 2011 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.

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

Ekonomiska förutsättningar
Nettokostnaderna budgeteras till 129,0 mnkr vilket är en 
ökning med 3,4 % jämfört med 2011. Kommunbidraget 
har ökats med 2,8 mnkr avseende tillkommande kapital-
kostnader för Ramnavallen, Sven Erikssonvallens konst-
gräs, Borås simarena och Broplan.

Nämndens uppdrag 2012
Nämndens uppgift att med bra service tillhandahålla en 
god miljö i funktionella idrotts- och fritidsanläggningar 
till skolidrott, föreningar och allmänheten fortgår även 
under 2012.

Stadsparksbadet räknar med 282 000 besökare under 
2012 vilket är något färre än innevarande år. Minskningen 
beror till stor del på att Elfsborgs simklubb fullt ut eta-
blerat sin verksamhet i Borås nya simarena på Alideberg. 
Flytten gör det möjligt att profilera Stadsparksbadet som 
ett mer renodlat äventyrs- och motionsbad samt utveckla 
wellness och den europeiska bastukulturen som ger möj-
lighet till rekreation och avkoppling. 

Målet med folkhälsoarbetet under 2012 är att skapa sam-
hälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen i Borås. Detta kan ske både genom 
generella och riktade insatser. Prioriterade områden är bl a 
välfärdsbokslut, ungdomars inflytande och delaktighet, 
brotts- och drogförebyggande arbete, trygghets- och säker-
hetsarbete, föräldrastöd samt kost och fysisk aktivitet.

Välfärdsbokslutet har utvecklas tydligare mot att bli ett 
kvalitets- och uppföljningsinstrument. Under 2012 kom-
mer nämnden att arbeta med följande målområden:
• Delaktighet och inflytande i samhället
• Ekonomiska och sociala förutsättningar
• Barn och ungas uppväxtvillkor
• Fysisk aktivitet samt matvanor och livsmedel
• Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel
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Tillståndsenhetens verksamhet skall helt finansieras av 
ansöknings- och tillsynsavgifter samt ersättning från de 
i avtalet ingående kommunerna. Avgifterna måste därför 
över tiden vara anpassade till det uppdrag som enheten 
har. Tillståndsenhetens personal skall under 2012 delta i 
utbildning av restaurangpersonal i ansvarsfull alkoholser-
vering. 

Under 2012 har nämnden uppdraget att fullt ut etablera 
en central mötesplats för ungdomar i Borås, Ungdomens 
hus. 

Under 2012 skall nämnden inom sitt ordinarie uppdrag 
genomföra en översyn och vid behov upprusta kommu-
nens allmänna badplatser. 

Nämnden ska redovisa hur de jobbar med etableringen av 
nya konstgräsplaner och vilka planer  som  prioriteras och 
vilka hänsyn man tar vid prioriteringarna.

Investeringar

Ryavallen friidrottsarena

Borås har ansökt om att få arrangera SM i friidrott 2013. 
Förhoppningsvis får kommunen det arrangemanget. Oav-
sett det behövs det en upprustning av Ryavallen för att den 
skall kunna fungera som en bra friidrottsarena i framtiden. 
Kommunfullmäktige har redan i ett särskilt beslut avsatt 
totalt 16,0 mnkr för projektet. För 2012 beräknas 13,0 
mnkr att förbrukas.

Konstgräsplaner

Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter utbyggnaden av 
konstgräsplaner. För 2012 avsätts medel för anläggande av 
en ny konstgräsplan. För ändamålet avsätts 5,5 mnkr. 

Reinvesteringar i anläggningar

Fritids- och folkhälsonämnden har tidigare redogjort för 
det stora underhållsbehovet som bl a Kommunrevisionen 
har påtalat. Ett stort antal anläggningar börjar ha en 
ansenlig ålder och är i behov av mer omfattande reinves-
teringar. Det gäller främst Boråshallen med den aktnings-
värda åldern av 50 år samt våra tre stora badanläggningar, 
Stadsparksbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.

För Boråshallens del handlar det om genomgripande reno-
veringar som stambyte, takomläggning, byte av hallgolv 
m m. För badens del rör det sig om omklädnads- och du-
schutrymmen, fasader, tak och fläktar, vattenrening m m. 
Totalt avsätts 20,0 mnkr över en femårsperiod. För 2012 
budgeteras återstående 3,9 mnkr.

Gymnastikhall intill Ryahallen

Det finns behov i staden av en särskild gymnastikhall med 
hoppgrop m m inte bara för gymnastikföreningarna utan 
även för andra föreningar som sysslar med cheerleading, 
drill, aerobic m m. Projektets upplägg är att Ymerhallen 
AB som äger den nuvarande friidrottshallen Ryahallen 
bygger denna nya hall i anslutning till den befintliga. 
Kommunen upprättar därefter ett hyresavtal med Ymer-
hallen AB i enlighet med konceptet för Ryahallen. Upprät-
tad kalkyl för nybyggnationen ligger på ca 7,0 mnkr.

Näridrottsplatser 2

Fritids- och folkhälsonämnden har tidigare erhållit 
6 900 tkr för att stimulera folkhälsan i kommunen 
genom att anlägga när idrottsplatser och senioraktivi-
tetsplatser. Detta projekt beräknas avslutas under 2011. 
Nämnden vill nu gå vidare med att fortsätta att bygga 
näridrottsplatser i områden där det finns stora behov 
bl a i Kristineberg och de östra stadsdelarna. För 2012 
avsätts 2,0 mnkr.

Upprustning Kypegården

Avser upprustning av friluftsanläggningen vid Kypesjön. 
För 2012 avsätts 2,0 mnkr.

Mariedals klubbstuga

Mariedals IK har idag sin klubbverksamhet förlagd till 
Södervallen på Trandared. Då det planeras att bygga 
bostäder där har kommunen att erbjudit Mariedal 
ersättningslokaler på Kransmossen där föreningen redan 
idag bedriver verksamhet. Lokalförsörjningsnämnden har 
beräknat investeringsutgiften till 20,5 mnkr och har fått 
projekteringsuppdrag för detaljutformning. För projektet 
avsätts 20,5 mnkr varav 19,2 mnkr under 2012.

Lundbyhallen

Återuppbyggnad av Lundbyhallen efter takraset. Uppfö-
randet kommer att genomföras med en förstärkning av 
takkonstruktionen i enlighet med gällande byggnormer. 
Investeringen har tidigare beräknas till 9,0 mnkr vilket 
avsätts under 2012. 

Ombyggnad ishallen, förstudie

Avser förstudie för att ev bygga om ishallen. För 2012 
avsätts 300 tkr.
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Kronängs IP

Kronängs IK har behov av en upprustning och eller för-
nyelse av sin nuvarande anläggning. Det finns intressenter 
till markområdet vid Hedvigsborgs IP varför en flytt av 
verksamheten till Gässlösa är det mest aktuella alternati-
vet. Ett projekteringsuppdrag är utlagt till Lokalförsörj-
ningsnämnden med en totalt beräknad investeringsutgift 
på 38,0 mnkr. För arbeten under 2012 avsätts 26,0 mnkr.

Övergripande verksamhetsmål

Egen organisation

Nämndens sjukfrånvaro ligger på 2,6 % vilket är klart 
under kommunens genomsnitt. Målet för 2012 är att 
bibehålla denna låga nivå. Antal sjukfall över 60 dagar 
är hittills under 2011 4 st. För 2012 sätts målet att denna 
nivå minst skall bibehållas. Arbetet med att minska anta-
let timavlönade har inte uppnåtts under 2011. Under 2012 
beräknas motsvarande 4,8 årsarbetare erhålla timlön vilket 
är en minskning med motsvarande 0,7 årsarbetare. Detta 
kan ske då nämndens timanställda kommer att minska 
under 2012 i samband med utökad föreningsdrift.

VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Badanläggningar
Antal besökare

- Stadsparksbadet 330 000 300 000 282 000

- Sandaredsbadet 52 500 55 000 55 000

- Dalsjöbadet 29 187 33 000 33 000

- Borås Simarena 29 724 55 000 90 000

- Alidebergsbadet 17 015 20 000 25 000

Friluftsgårdar
Öppet timmar per år 9 200 9 200 9 200

Antal betalande besökare 71 817 75 000 75 000

Antal övriga besökare 316 518 300 000 300 000

IP Skogen
Antal förhyrare 125 125 125

Antal uthyrningstillfällen 181 250 250

Uthyrning
Borås Arena

- uthyrda timmar 1 550 1 650 1 650

- antal föreningar 116 120 115

Curlinghallen

- uthyrda timmar 608 600 650
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Föreningsbidrag

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 40 -

Kostnader -33 995 -38 700 -39 000

Nettokostnader -33 955 -38 700 -39 000

Kommunbidrag 35 500 38 700 39 000

Resultat 1 545 0 0

Ackumulerat resultat - - -

Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift
Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastlagda 
regler till ungdoms-, invandrar-, pensio   närs- och han-
dikappföreningar samt sociala föreningar. Huvudsyftet 
med bidragen är att stimulera ett brett fritidsutbud, som 
tillgodoser olika int  res   sen.

Bidrag till ungdomsverksamhet utgår i form av grundbi-
drag, lokalbidrag, aktivitetsbidrag och administratörsbi-
drag. Syftet med bidragen är att
• stödja ungdomsverksamhet i åldern 4-20 år
• stimulera aktiviteter
• lämna stöd till föreningarnas egna anläggningar och 

lokaler genom driftbidrag och anlägg nings bi drag.

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 grund bi drag, 
aktivitetsbidrag och lokalbidrag. Syftet är dels att stödja 
invandrarna att bevara och utveckla ursprungslandets 
kultur och seder, dels att främja kon takter med svenskar 
och svenskt samhällsliv. Som villkor för grundbidrag gäl-
ler bl a att föreningen under året skall redovisa minst 30 
aktivitetssammankomster för barn och ungdom i åldern 
4-20 år. För att få lokalbidrag krävs däremot inga ung-
domsaktiviteter.

Bidrag till pensionärsföreningar ges i form av grundbidrag.
Bidrag ges också till studieförbund för pensionärsverksam-
het.

Bidragen till handikappföreningar ges i form av grundbi-
drag, lokalbidrag och verksamhetsbidrag oavsett medlem-
marnas ålder. Kraven för bidrag är anpassade till handi-
kappföreningarnas speciella förutsättningar.

Bidrag lämnas också till politiska ungdomsföreningar. 
Bi dragen 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, Rockborgen, 4 H, Kulturfören-
ingen Tåget m fl.

Fr o m 2011 ansvarar nämnden även för bidragsgivningen 
till sociala föreningar, utdelning ur donationsfonder, 
bidrag till enskilda och Samfond 3; bidrag till barn- och 
ungdomsföreningar.

Anläggningslån lämnas för att ekonomiskt stödja anord-
nandet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller andra 
lokaler som kommunen bedömer som angelägna. Lån 
utgår med maximalt 40 % av kostnaden. Lånen är ränte- 
och amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrives. Beslut 
fattas av fullmäktige för varje enskilt lån.

Ekonomiska förutsättningar
Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen 
till 39,0 mnkr. Då kostnaderna inom föreningsbidragen 
nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt, 
brukar normalt ev budgetavvikelser regleras i nästkom-
mande bokslut. Bidragen för underskottstäckning av 
samlingslokaler överförs till nämnden fr o m 2012.

Nämndens uppdrag 2012
Nämnden kommer under 2012 att prioritera arbetet med 
att stödja och hjälpa föreningarna med drogförebyggande 
arbete, bland annat med att arbeta fram drogpolicyer och 
handlingsplaner. 

Arbetet med att förebygga den sociala utsattheten skall 
utvecklas genom ökat samarbete med föreningslivet och 
frivilligorganisationerna. 

Idrottsskolan kommer under 2012 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 stads-
delarna och de föreningar som verkar i områdena.

Nämnden skall tillsammans med föreningslivet utreda 
möjligheten till ”pröva på verksamhet” riktat till tonår-
ingar i syfte att väcka intresse för idrottsutövande.

Nämnden skall målmedvetet arbeta för en jämställd för-
delning av ekonomiska bidrag och halltider mellan pojkar 
och flickor.
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Ungdomsföreningar
Bidragsberättigade medlemmar 24 450 25 500 24 400

Bidragsberättigade föreningar 173 175 170

Antal aktiviteter 66 209 68 500 70 000

Antal deltagande 622 241 662 000 680 000

Föreningar – helt administratörsbidrag 32 32 32

Bidrag per förening, kr 229 513 229 513 229 513

Antal barn i idrottsskolan 573 620 600

Antal samlingslokaler med nolltaxa 8 8 8

Antal besökare 32 666 31 000 32 000

Kostnad per besökare, kr 29 25 30

Antal uthyrda timmar 3 554 3 500 3 500

Invandrarföreningar
Bidragsberättigade medlemmar 3 711 3 850 3 850

Bidragsberättigade föreningar 20 20 20

Antal aktiviteter 2 913 2 800 2 950

Antal deltagande 30 586 29 400 31 000

Föreningar för funktionshindrade
Antal föreningar 24 24 24

Antal medlemmar 4 715 4 650 4 750

Antal aktiviteter 3 350 3 600 3 450

Antal administratörsbidrag 1 1 2

Pensionärsföreningar
Antal föreningar 29 30 29

Antal medlemmar 10 933 11 000 11 050

Särskilt riktade bidrag
Antal föreningar 9 9 9

Bidrag tkr 4 077 4 075 5 150
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Samhällsbyggnadsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 17 733 18 720 19 100

Kostnader -44 951 -50 520 -51 400

Nettokostnader -27 218 -31 800 -32 300

Kommunbidrag 27 300 31 800 32 300

Resultat 82 0 0

Ackumulerat resultat 8 275 8 275 -

Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift
Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att 
utöva inseende 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 lång siktigt hållbart samhälle. Nämn-
den är myndighet för plan- och bygglovärenden samt 
tillsynsmyndighet för byggnadsverk samheten. Nämnden 
svarar också för kommunens samlade kartproduktion och 
lantmäteri verk samhet. Fr o m 2011 har nämnden tillförts 
ansvaret för den övergripande trafikplaneringen och mark-
frågor som inte är av strategisk karaktär. 

Nämnden har följande övergripande mål för sin verksam-
het
• att verka för en långsiktigt god boende-, arbets- och 

fritidsmiljö för kommunens invånare
• att verka för att plan- och bygglagens och miljöbalkens 

intentioner beträffande natur resurs håll ning, arkitekto-
nisk kvalitet och estetik i bebyggelse och miljö uppfylls

• att verka för att allmänna och enskilda intressen vägs 
samman genom en öppenhet och del aktighet i stads-
byggnadsprocessen.

• att verka med hög kompetens, tydlighet, opartiskhet, 
god service och kvalitet

• att Samhällsbyggnadsförvaltningen skall vara en attrak-
tiv arbetsplats som kontinuerligt utvecklar kompetens 
och arbetsmetoder

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden 
budgeteras till 32,3 mnkr. Inom denna ram har nämnden 
en viktig uppgift i att förbereda för en god infrastruktur, 
skapa förutsättningar för en industriell utbyggnad samt 
en attraktiv boendemiljö. Det är också viktigt att Sam-
hällsbyggnadsnämnden 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. 

Nämndens uppdrag 2012
Samhällsbyggnadsnämnden samverkar med flertal andra 
nämnder och bolag som är involverade i stadsbyggnads-
processen, främst Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden och Parkeringsbolaget.
Målen/uppdragen under 2012 för nämndens olika verk-
samhetsområden är bl a:

Övergripande
• Under 2012 kan övriga förvaltningar successivt börja 

använda sig av IntraMap – en webbaserad kartfunk-
tion som kan kombinera olika informationsskikt och 
register.

• Upprätthålla god effektivitet avseende elektronisk fak-
turahantering och e-handel

• Utveckla verksamhet och personalpolitik för att vara en 
konkurrenskraftig arbetsgivare.

• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda 
behovet av nya bussgator i staden.

• Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt 
som möjligt utformas så att kunderna betalar vad tjäns-
ten kostar. Det utökade ekonomiska utrymmet skall 
bl a användas till att förstärka Mark och planeringsverk-
samheterna.
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Bygglov
• Handläggning av bygglov skall effektiviseras genom att 

sökande får tidig hjälp i processen
• Utveckla nya arbetsformer anpassade till nya PBL
• Utbilda medarbetare och konsultbranschen i nya PBL
• Mäta kundnöjdhet

Mark
• Arbetet med att digitalisera arrendeavtalen skall vara 

klart under året

Detaljplanering
• Upprätta en verksamhetsplan, med prioriterade uppdrag 

för planavdelningen
• För att upprätthålla produktionstakten kan externa 

plankonsulter anlitas
• Plankostnadsavtal tillämpas gentemot enskild exploatör 

vid upprättande av detaljplan. 
Planuppdrag på kommunal mark finansieras inom 
nämndens kommunbidrag

• Förteckna och bevaka uppdrag med lägre angelägen-
hetsgrad

• Kulturhistoriskt intressanta byggnader skyddas med 
planbestämmelser

Mätning
• Leverera fältdata till ett förväntat antal om 15–17 

grundkartor för detaljplanverksamheten
• Tillgodose behovet av bygglovkartor vilka tillsammans 

förväntas uppgå till cirka 400 produkter
• Leverera fältdata till förväntade 50 ha övriga kartpro-

dukter
• Utföra cirka 200 förväntade utsättningar och lägeskon-

troller
• Utföra cirka 125 förväntade övriga mätningsuppdrag
• Påbörja arbetet med byte av det kommunala höjdstom-

nätet

Karta
• Utöka kartdatabasens informationsinnehåll inom 1 300 

ha varav en del objekt avser data för tredimensionell 
kartuppbyggnad

• Ajourhålla 900 ha av kartdatabasen
• Producera 50-75 nybyggnadskartor, 15-17 grundkartor 

för detaljplan och utföra övriga kartuppdrag omfat-
tande 50 ha

Lantmäteri
• Minska ärendebalansen.
• Förkorta handläggningstiderna
• Genomföra lantmäteriförrättningar och adressättning i 

fas med nybyggnation och andra angelägna behov

Övergripande verksamhetsmål

Stadsbyggnad
Andel ansökningar om bygglov med fullständiga hand-
lingar, som inte behöver kommuniceras, som får beslut 
senast 6 veckor efter ansökan.

Hittills under 2011 har andelen ökat från 88 % till 91 %. 
Den del av processen som har en tydlig förbättringspo-
tential är perioden från ärendets ankomst till berednings-
mötet. Genom införandet av förgranskning under denna 
period kan handläggningstid vinnas. För 2012 sätts målet 
till 92 % vilket är en förbättring med 2 procentenheter 
jämfört med målet 2011.

Egen organisation
Nämndens sjukfrånvaro har minskat från 3,1 % till låga 
2,7 % jämfört med förra året. För 2012 är målet att bibe-
hålla denna låga nivå

När det gäller långa sjukfall har antalet minskat från 5 st 
under 2010 till 3 st hittills under året. Målet för 2012 är 
att minst bibehålla denna låga nivå.
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Bygglov
Bygglov, förhandsbesked 898 900 900

Bygganmälan/startbesked 742 750 900

Beslut om kontrollplan, kvalitetsansv m m 772 750 750

Brandfarlig vara 49 50 50

OVK 345 400 300

Slutbevis 875 600 900

Olovligt byggande 20 25 25

Plan
Förstudier 22 25 20

Programsamråd 1 3 3

Program godkänns 0 2 3

Plan med enkelt förfarande, samråd 2 4 4

Plan med enkelt förfarande antas/avslutas 4 4 4

Samråd normalt planförfarande 13 8 8

Utställning normalt förfarande 6 12 10

Plan med normalt förfarande
antas/godkänns 10 16 12

Utredning 4 2 2

Yttrande 12 6 12

Mätning
Projekt 1 0 0

Mätningsuppdrag 170 125 170

Utstakningar/lägeskontroll 217 200 200

Nybyggnadskartor 217 50 50

Bygglovkartor 84 100 250

Enkla bygglovskartor 291 275 300

Kartor
Uppbyggnad kartdatabasen (ha) 1 100 1 100 1 300

Ájourhållning, kartdatabasen (ha) 620 650 900

Kartuppdrag, Djurparken, Gässlösa m m 40 50 50

Lantmäteri
Avslutade förrättningar (fastighetsbildning) 137 140 120

Ärendebalans 31/12 145 150 120

Nybildade fastigheter 112 150 150

Nybildade rättigheter 104 100 125

Markerade gränspunkter 662 500 500

Berörda befintliga fastigheter 700 500 500

Berörda befintliga rättigheter 263 250 200

Fastighetsrättsliga uppdrag m m 59 50 50

Övriga registreringsåtgärder 131 100 100

Nya/ändrade gatu- och kvartersnamn 34 35 50

Nya/ändrade adresser 249 250 200
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Tekniska nämnden

Väghållning, parker m m

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 44 131 84 451 73 236

Kostnader -197 292 -204 901 -195 136

Nettokostnader -153 798 -120 450 -121 900

Kommunbidrag -119 779 120 450 121 900

Resultat 34 019 0 0

Ackumulerat resultat -3 034 -3 034 -

Nettoinvesteringar -22 666 -55 200 -58 250

Nämndens uppgift
Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger 
drift- och underhållsåtgärder avseende barmarksunderhåll, 
vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, 
lokalgator och vägföreningsvägar. 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 kom munen. 
Verksamheten kan brytas ned i aktiviteter som naturpark, 
vårdad gräsmatta, ängsmark, buskage, träd, rabatter, vägar 
och trappor samt park- och lekredskap. Skötsel av Ramna-
parkens fågelkoloni, Stadsparkens byggnader och mini-
golfbanan ingår också i verksamheten.

Inom Skogsavdelningen samlas verksamheter som skogs-
drift, naturvård och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
Kommunen anordnar arbete till personer som har social-
medicinska handikapp, OSA (offentligt skyddat arbete), 
särskilt anställningsstöd, instegsjobb och praktik.

Upphandlingsavdelningens verksamhet är inriktad på att 
genomföra förvaltningsöverskridande och externa upp-
handlingar samt uppdragshandlingar. Verksamhetens 
kostnader fördelas ut på interna och externa kunder.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2012 budgeteras till 121,9 mnkr. 
Kommunbidraget har ökats med 0,5 mnkr för bidrag till 
enskild väghållning och 0,25 mnkr för drift av den nya 
djurbegravningsplatsen. Resurserna till Tekniska nämnden 
har utöver ordinarie budget tillförts 52 mnkr extra till 
beläggningsunderhållet den senaste 7-årsperioden.

Nämndens uppdrag 2012
Kommunens gator, gång- och cykelbanor, broar, torg, 
m m måste hållas efter på ett sådant sätt att helhetsbil-
den känns attraktiv. Prioriteringar för att effektivt kunna 
utföra underhåll måste därför ske på bekostnad av t ex 
administrationen. En väl fungerande infrastruktur är en 
nödvändighet för att få tillväxt. 

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.

För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall belysnings-
planen omfatta ljusexponering av ytor som annars kan 
uppfattas som otrygga att vistas i.

Rv 42:s dragning förbi Sjöbo har planerats länge. Ett stort 
projekt som inte bara innebär flyttning av riksvägen utan 
också ombyggnad av nuvarande Fristadsvägen genom 
Sjöbo som eventuellt kan ge plats för ytor för komplet-
terande bostäder. Byggnationerna beräknas att komma 
igång under 2012.

Det ordinarie budgetutrymmet för nya toppbelägg-
ningar uppgår under 2012 till 28 000 m². Den tidigare 
ef tersläpningen som pågått under en längre tid har de se-
naste åren förbättrats avsevärt. Under åren 2004-2011 har 
Tekniska nämnden tillförts sammanlagt 52 mnkr extra 
till utökat beläggningsunderhåll. Den förhållandevis låga 
nivån under 2012 får därför ses mot bakgrund av detta.

En viktig del i upplevelsen av gatumiljön är de närliggande 
grönytornas skötsel. Trädbeskär ningar, vägrensslåtter, 
skötsel av buskage-, planterings- och gräsytor är arbeten 
som måste utfö ras för att helhetsintrycket av staden ska 
upplevas som positivt. 
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Tekniska nämnden ansvarar för samtliga 156 allmänna 
lekplatser i kommunen. Det långsiktiga målet är att alla 
lekplatserna på sikt skall vara tillgänglighetsanpassade. 
Under 2012 kommer ytterligare ca 10 st lekplatser att åt-
gärdas vilket innebär att 55 st lekplatser kommer att hålla 
denna höga standard.

Under 2012 kommer skogsverksamhetens slutavverkning-
ar primärt att göras i stormskadade områden. Gallringar i 
yngre skog intensifieras ytterligare. Med ökad volym kom-
mer nettot från skogsdriften att öka. 

Upphandlingsenheten måste ta på sig en ledande roll bl a 
vad gäller att flytta fram positionerna när de gäller att öka 
andelen ekologiskt mat. Upphandlingsverksamheten är 
inte enbart en ”serviceorganisation” för nämndernas verk-
samhet utan i högsta grad ett verktyg för politiska ambitio-
ner. Tekniska nämnden måste därför ändra upphandlings-
enhetens inriktning och upphandlingsverksamheten måste 
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. 

Investeringar

Förbifart Sjöbo – Fristadvägen genom Sjöbo

När riksväg 42 har getts en ny sträckning är det viktigt 
att anpassa Fristadsvägen i be fintlig sträckning till dess 
nya funktion ge nom att minska körytorna, anläggande av 
cirkula tionsplatser samt att åstadkomma bättre separe ring 
av gång- och cykeltrafiken allt för att för bättra trafiksäker-
het, minska miljöstörningar samt minska barriäreffekten. 
För den kommunala delen av förbifart Sjöbo bedöms 
investeringsutgiften uppgå till 36,0 mnkr varav 13,0 mnkr 
avsätts 2012.

Attraktiv stad 

För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov 
av att hitta en samsyn bland de aktö rer 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 2, Torggatan 
och Stora Brogatan. Närmast till hands står Bryggare-
gatan. Det kommer inom de närmaste åren också att bli 
aktuellt att rusta upp Västerbrogatan i samband med 
utbyggnaden av Krokshallsområdet samt Västerlånggatan. 
Inom de närmaste åren finns också ett behov av översyn 
av belysningen i centrum inom ramen för det pågående 
Stadsmiljöprogrammet. För 2012 avsätts 3,0 mnkr.

Bullersaneringsplan

Kommunfullmäktige har antagit en bullersaneringsplan 
som syftar till att minska olägenheter för boende inom 
centralorten. De åtgärder som omfattas av planen är bygg-
nadstekniska åtgärder på fastigheter framförallt fönsterby-
ten samt bullerskydd företrädesvis bullerplank placerade 
vid vä gen eller i tomtgräns. Projektets totalkostnad är 
beräknad till 13,5 mnkr. Då åtgärder ej kunnat utföras 
i den takt som planerats äskar Tekniska nämnden inga 
medel 2012. Nästkommande års behov får bestämmas av 
fas tighetsägarnas intresse.

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 fullmäktige- el-
ler Kommunstyrelsebeslut skall in väntas för varje enskilt 
projekt. Anslaget för 2012 är 10,0 mnkr och är förhöjt 
med anledning av stor renovering av Kungsbron. Om en 
enskild insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas 
detta nästa års volym. 

Program för tillgänglighet

Kommunens nu gällande handikappolitiska plan för 
Borås Stad utgår från tillämpliga delar av FN:s standard-
regler om delaktighet och jämlikhet för människor med 
funktionshin der. En prioriterad åtgärd är att förbättra 
gångbanesyste mets ytor genom justering och ny belägg-
ning. 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. För ytterkommundelarna har Kommunfull-
mäktige år 1997 antagit en GC-plan och för centralorden 
antogs en GC-plan under år 2001. Dessa planer har hittills 
legat till grund för utbyggnaden inom kommunen. För 
närvarande pågår arbetet med att revidera dessa planer.

Anslaget för 2012 är 3,0 mnkr. Aktuella projekt är bl a 
Armbågavägen, Landerigatan och stråket mellan centrum 
och Åhaga. Även gång- och cykelvägar där Vägverket 
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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Ny idrottsplats Gässlösa – Gång och cykelförbindelse

Som ersättning för Kronängs IP planeras en ny idrotts-
plats att uppföras i anslutning till gamla deponin på 
Gässlösa. Idrottsplatsen trafikmatas via Skjutbanegatan 
från Dammsvedjan respektive Gässlösaområdet. När 
idrottsplatsen är utbyggd kommer den att vara målpunkt 
för barn och ungdomar som förväntas ta sig dit till fots 
eller med cykel. Skjutbanegatan är krokig och smal och 
saknar gång- och cykelbanor vilket gör den trafikosäker 
för oskyddade trafikanter.

Genom att anlägga en gång- och cykelväg från Svedjegatan 
till den nya idrottsplatsen skapas en säker väg för barn och 
ungdomar. Detta innebär i förlängningen att fler kan välja 
att gå eller cykla. Utbyggnaden av gång- och cykelväg är 
kostnadsberäknad till ca 2 mnkr vilket avsätts under 2012.

Reinvestering av gatubelysning

I avvaktan på att en överenskommelse träffas mellan Sve-
riges kommuner och landsting och Vägverket om verkets 
övertagande av kommunal belysning på vägverksvä garna 
erfordras viss reinvestering. Investeringsutrymmet avser 
reinvestering i större anläggningar som vid röt- eller rost-
skadebesiktning har visat sig vara till stor del utdömda för 
fortsatt drift. Även utbyte av belysningskablar i centrala 
staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2012 avsätts 
1,0 mnkr.

Högskolan - Simonsland

Omfattande tillskott av utbildnings- och arbetsplatser 
samt några bostäder planeras i området kallat Simonsland. 
Gatunätet i området har idag karaktären av matarled för 
centrum med be gränsade ytor för oskyddade trafikanter. 
Högskoleområdet är ett av de områden i Borås som har 
störst förutsättningar att alstra cykeltrafik vilket ställer 
krav på en fungerande infrastruktur för cyklister.

Allegatan, Järnvägsgatan, Norra och Södra Nybrogatan 
samt Skaraborgsvägen föreslås byggas om och ges en 
utformning som prioriterar fotgängare och cyklister. Detta 
får till följd att de olika högskolekvarteren bildar en enhet 
som upplevs höra ihop.

Projektet planeras att utföras under två år till en total ut-
gift om 6,0 mnkr för att anpassas till övriga byggnationer 
som sker i området. Delar av kostnaden förutsätts täckas 
genom samfinansiering via exploateringsavtal. För år 2012 
avsätts 1,0 mnkr.

Ny kollektivtrafik 2013

Borås Stad och Västtrafik har arbetat fram ett utkast till 
ny stadstrafik som skall vara fullt utbyggt till år 2013. 

Denna har delats in i fyra etapper med start år 2010. Un-
der år 2010 och år 2011 har i första hand mindre åtgärder 
utförts i form av hållplatsombyggnader. Etapperna kom-
mande år är större och kräver utredningar samt studier för 
att vi skall få en kollektivtrafik för framtiden i Borås Stad.

För år 2012 föreslås ombyggnad av resecentrum, cirkula-
tionsplats i korsningen Lilla Brogatan-Sven Eriksonsgatan 
och påbörjad byggnation av en ny bussgata mellan Sanda-
red och Sjömarken.

Framöver planeras ytterligare åtgärder i form av ombygg-
nad av terminalen vid lasarettet, flytt av terminalen i 
Knalleland och flytt av terminalen på Södra Torget. Dessa 
åtgärder är omfattande och kräver ytterligare utredning 
för att förverkligas. Någon byggstart av dessa blir inte ak-
tuell under år 2012. Genomförs beskrivna åtgärder skapas 
förutsättningar för snabbare kollektivtrafik med fler turer 
vilket kan leda till ökat resande.

För 2012 avsätts 13 mnkr under år 2012. Övriga etapput-
byggnader får tas upp i kommande budgetar.

Upprustning av centrummiljöer

Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upp-
rustningsåtgärder i tätorterna utanför cen tralorten. Senare 
utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder 
i stadsdelcentra i centralorten. Hittills har centrumupp-
rustningsåtgärder gjorts i Sandared, Viskafors, Fristad, 
Sjöbo Torg och Dalsjöfors centrum och Trandareds Torg. 
Utanför centralorten kvarstår behov av centrumupprust-
ning i Sandared och Sjömarken. Därefter kommer cen-
trummiljöer i de mindre tätorterna att prioriteras. 
I centralorten finns behov av upprustning av Brämhults 
torg och Torstensonsgatan. För genomförande av åtgärder 
inom projektet avsätts 1,0 mnkr under 2012.

Saltemadsbron

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 natur-
reservatet Rya Åsar, Ryda sportfält och Saltemads cam-
ping. Vandringsleden Knalleleden passerar över bron.

Det finns önskemål om att kunna trafikera sträckan 
Öresjö-Ålgårdsdammen med turbåt, vilket inte är möjligt 
idag på grund av för låga broar. Vid ett utbyte av Salte-
madsbron är det möjligt att tillskapa tillräcklig höjd för 
båttrafik under denna bro. För projektet avsätts 3,0 mnkr 
under 2013.
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Promenadstråk längs Viskan

Eftersom staden en gång byggdes längs Viskan så ligger 
idag flera viktiga målpunkter på be kvämt 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 
gång stråk längs vattnet skulle också utgöra grunden för 
rekreation och upplevelser. För projektet avsätts 0,5 mnkr 
under 2012.

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 områ-
den ingående i grönstrukturen inom Borås stad. För 2012 
avsätts 0,5 mnkr.

Renovering av lekplatser

Tekniska nämnden förvaltar 156 lekplatser inom kommu-
nen. En del av lekplatserna är slitna och uppfyller ej längre 
säkerhetskraven. För säkerheten på lekplatser gäller idag sär-
skilda normer. Lekplatserna skall be siktigas 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 4,0 mnkr 
under 2012. Investeringsutrymmet avser lekplatser såväl i 
tätorten som i ytterkommundelarna. Tekniska nämnden 
förutsätts att efter diskussion med stadsdelarna upprätta en 
prioriteringslista över de lekplatser som skall åtgärdas. 

Förnyelse i Stadsparken. 
Datoriserad energieffektiv lekplats

Lekplatsen i Stadsparken är i dåligt skick och har i många 
år vän tat på renovering. Lekplatsen är trots det dåliga 
skicket mycket välbesökt. Den besöks speciellt av mindre 
barn som ofta har lekplatsen som ett centralt utflyktsmål.

Stadsparken med dess centrala viktiga läge ska kunna er-
bjuda en lekplats som sticker ut. Lek platsen ska även vara 
tilltalande estetiskt. Barn/ungdomar som är äldre än 6 år 
nöjer sig inte med gårdagens lekmaterial utan här finns en 
möjlighet att skapa något unikt. De datoriserade lekplat-
serna har gjort sitt intåg i Sverige och även i Borås kan vi 
stoltsera med en datoriserad lekattraktion, som finns på 
Ekarängen.

Lekplatsen ska innehålla ett flertal datoriserade lekattrak-
tioncr men samtidigt kommer det att finnas så kallad van-
lig lek för små barn. Tanken med denna lekplats är också 
att visa upp hur man kan driva en lekplats på ett energief-
fektivt sätt med hjälp av solenergi och batterier. 

Totala utgiften för anläggandet av den nya datoriserade 
lekplatsen i Stadsparken uppgår till 4,0 mnkr som avsätts i 
2012 års budget.

Förnyelse Stadsparken – Rådrum/Orangeri, vattenfall 
m m.

Arbetet med att förnya Stadsparken är under planering. 
Många funktioner diskuteras bl a Rådrum och ett vatten-
fall. I syfte att intensifiera planeringen avsätts 0,5 mnkr.

Ny belysning parker

Ramnaparken och Annelundsparken har gammal belys-
ning som är i behov av att bytas ut. I Ramnaparken är 
armaturerna bestyckade med en kvicksilverljuskälla som 
fr o m år 2015 är förbjuden inom EU. I parken finns två 
olika sorters armaturer som båda är omoderna när det gäl-
ler effektivitet och ljusspridning. Det är heller inte möjligt 
att vid behov få tag på reservdelar eller nya armaturer. 
Genom att sätta upp nya armaturer på befintliga stolpar 
får man en modern och effektiv belysning som väl lyser 
upp gångstråket och bidrar till en ökad trygghetskänsla 
bland dem som vistas där. I Annelundsparken sitter glo-
barmaturer bestyckade med kompaktlysrör. En belysning 
som inte ger mycket ljus utan mest lyser upp sig själva 
och bländar, vilket i sin tur bidrar till att parken känns 
mörk och otrygg. Genom att sätta upp nya armaturer på 
befintliga stolpar får men en belysning som väl lyser upp 
gångstråket och bidrar till en ökad trygghetskänsla bland 
dem som vistas där.

För projektet avsätts 0,75 mnkr 2012.

Övergripande verksamhetsmål

Gator och vägar
Målet för trafiksäkerheten är 0-vision likt den nationella 
nivån. Senast kända uppgift över antal trafikolyckor under 
2010 var 368 st. Målsättningen med trafiksäkerhetsarbetet 
är att antalet personskador skall minska.

Egen organisation
Sjukfrånvaron under 2011 är hittills 1,8 % vilket är 
väsentligt under genomsnittet i Borås. Målet för 2012 är 
att sjukfrånvaron högst skall vara 3 %. Antalet sjukfall 
över 60 dagar är hittills under 2011 3 st. Målet för 2012 
är att bibehålla denna låga nivå. Den arbetade tiden för 
timavlönade hittills under 2010 motsvarar 2,8 årsarbeten. 
Målet för 2012 är att inte överstiga denna nivå.
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Väghållning
Huvudgator, km 75 75 75

Kostnad kr per m² 55:13 29:67 30:31

Lokalgator, km 214 215 215

Kostnad kr per m² 21:71 14:79 14:55

Vägföreningsvägar, km 167 167 167

Kostnad kr per m² 18:51 8:11 7:60

Km enskilda vägar med statligt och kommunalt bidrag 452 485 470

Kommunalt bidrag per meter 3:50 3:50 3:50

Beläggningsunderhåll m2 123 000 41 000 28 000

Belagd yta % 3,9 1,3 0,9

- kostnad kr per m2 72:86 73:00 84:00

Trafikbelysning

- antal lampor 20 700 20 900 20 900

- energiförbrukning MWh 7 275 7 250 7 250

Nyttokort miljöbil 895 800 800

Boendeparkering, antal tillstånd 300 300

Parkverksamhet
Kulturparker m2 1 257 315 1 298 946 1 487 020

Kr/m2 8:43 7:75 13:64

Naturparker m2 5 001 572 5 014 774 8 270 851

Genomsnitt kr per m2 0:14 0:23 1:26

Total parkareal m2 6 258 887 6 313 720 9 757 871

- kr per m2 1:80 3:06 2:20

Parkkostnad kr per invånare 111 188 208

Parkyta m2 per invånare 61 61 94

Skogsverksamhet
Produktiv skogsmark, ha 9 100 9 100 9 400

- avsatt till naturvård, ha 2 500 2 500 2 500

- avsatt till naturreservat, ha 900 900 900

Avverkning totalt m3 sk 28 000 33 600 47 800

Flisad volym m3 s 17 000 20 000 20 000

OSA
Antal OSA 68 60 70

Antal dagsverken 11 730 11 000 12 080
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Persontransporter

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 4 352 4 044 5 045

Kostnader -60 487 -57 344 -61 845

Nettokostnader -56 135 -53 300 -56 800

Kommunbidrag 52 550 53 300 56 800

Resultat -3 585 0 0

Ackumulerat resultat - - -

Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift
Inom verksamheten samlas kompetensen för persontran-
sporter under en och samma nämnd. Tidigare låg ansvaret 
på i första hand stadsdelsnämnderna.

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 56,8 mnkr för 2012 vil-
ket är en ökning med ca 6,6 % jämfört med budget 2011.

Nämndens uppdrag 2012
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktions-
nedsättning 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 kol-
lektivtrafiken. 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.

Särskoleskjutsarna ansvarar för transport till både grund- 
och gymnasiesärskolan. Verksamheten bedrivs med egna 
fordon och förare. I möjligaste mån skall förarna vara 
kända av resenärerna.

Bilpoolen kommer under 2012 bestå av ca 35 st person-
bilar. Tre olika storlekar på bilarna finns. Alla fordon är 
numera miljöbilar. Vid byte skall i första hand biogasbilar 
väljas. 

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 sam-
utnyttjas med allmänheten ses över.

VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Färdtjänst
Antal tillstånd 

- totalt 4 502 4 700 4 500

- kvinnor 3 026 3 150 3 000

- män 1 476 1 550 1 500

Antal tillstånd/1 000 invånare

- Borås 45 47 45

- Västra Götaland 37

- Riket 35

Antal tillstånd under 65 år 858 800 800

Antal resor 280 882 270 000 300 000

Kostnad per resa, kr 176 177 175

Särskoleskjutsar
Antal fordon 9 9 9

- därav fordon med alkolås 9 9 9

Bilpool
Antal fordon 23 23 35

- därav miljöfordon 22 23 35
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Miljö- och konsumentnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 7 625 8 604 8 092

Kostnader -18 740 -25 404 -25 192

Nettokostnader -11 116 -16 800 -17 100

Kommunbidrag 10 850 16 800 17 100

Resultat -266 0 0

Ackumulerat resultat 1 340 1 340 -

Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift
Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbe-
tet med att nå stadens miljömål och en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. Nämndens uppgift är att som lokal 
tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efter-
levs. Tillsynsansva ret omfattar miljöbalken med delområ-
dena miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade 
om råden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall 
och produ centansvar samt livsmedels-, smitt skydds-, 
tobaks- och strålskyddslagstiftning arna. I nämndens 
ansvarsområde ingår vidare arbete med naturvårdsfrågor 
samt att samla in och ställa samman fakta om miljösi-
tuationen 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 tillförts 
ansvaret för konsumentvägledning, ekonomisk rådgiv-
ning, energi- och bostadsinformation samt arbetet med 
Fairtrade.

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 samhällseko-
nomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas

• Återanvändning och återvinning av och annan hushåll-
ning 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 upphand-
ling och Fairtrade-diplomering

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden 
budgeteras till 17,1 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. Nämnden har fr o m 2012 ansvaret för bidragsgiv-
ningen till Älvsborgs luftvårdsförbund

Nämndens uppdrag 2012

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 an-
vändas till att förstärka nämndens allmänna miljöarbete.

Nämndens arbete med att utreda en klimatkompensa-
tionsfond skall slutföras och inför budget 2013 ge underlag 
för hur en sådan fond kan införas.

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 allmänhe-
ten ses över.

Nämnden ges i uppdrag att medverka i det nationella 
framtagandet av kriterier och system för certifiering av 
”hållbara stadsdelar”
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Livsmedelskontroll
För 2012 är inriktningen att bedriva en planerad kon-
trollverksamhet med den för respektive objekt fastställda 
kontrolltiden som utgångspunkt. Kontrollerna kommer att 
ske i form av såväl revisioner som inspektioner och prov-
tagningar. Revision innebär en fullständig genomgång av 
verksamheten enligt Livsmedelsverksets checklista medan 
en inspektion endast omfattar vissa moment i denna.

Vidare kommer formerna för information och rådgivning 
att utvecklas. Det är ett faktum att många verksamhets-
utövare har bristande kunskaper om livsmedelshantering 
och vilka krav som gäller, vilket gör att många ärenden 
kräver avsevärt mer tid än kontorets planering. Det är inte 
ovanligt med tidskrävande information i ärenden som 
senare inte resulterar i att någon verksamhet etableras.

Miljötillsyn
Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvar för i 
princip samtliga miljöfarliga verksamheter i staden (Läns-
styrelsen ansvarar för Ryaverket samt ett fåtal objekt inom 
textilindustrin). Det finns för närvarande ca 180 till-
stånds- eller anmälningspliktiga verksamheter samt 2 000 
övriga verksamheter som på något sätt kan medföra risker 
för människors hälsa eller miljön. För 2012 har verksam-
heten följande inriktning:
• Tillsyn av verksamheter inom vattenskyddsområdet för 

Öresjö
• Energifrågor i tillsynen av miljöfarliga verksamheter
• Fortsatt inventering av enskilda avlopp
• Uppföljning av radonförekomsten i skolor och förskolor
• Uppföljning av radonförekomsten i bostäder

Miljökommunikation
I verksamhetens uppdrag ingår att svara för miljöövervak-
ningen, dvs att ha kunskap om miljösituationen i kom-
munen samt att samordna det miljöstrategiska arbetet och 
kommunicera kunskap om miljö- och livsstilsfrågor. 

Inom det miljöstrategiska området är huvuduppgiften 
att slutföra revideringen av miljömålen för Borås Stad 
och därefter arbeta med implementeringen. Arbetet med 
Miljöbarometern som är ett verktyg för att presentera fakta 
om miljösituationen och stadens miljöarbete på webben 
kommer att vidareutvecklas under 2012. Borås Stad skall 
under 2012 delta i etapp 3 i projektet ”Uthållig kommun” 
med inriktning på hållbar stadsutveckling.

Utvecklingen av ”Rådrum” som är ett forum för Boråsar-
na att vända sig till för att få information och vägledning i 
hållbarhetsfrågor fortsätter under 2012.

Ekonomisk rådgivning, konsumentväg-
ledning och Fairtrade
Genom Konsument Borås ska nämnden ge allmänheten 
vägledning i såväl allmänna konsumentfrågor, reklama-
tions hantering som ekonomisk rådgivning. I detta ingår 
även att man enligt Skuldsaneringslagen ska lämna råd 
och anvisningar till skuldsatta personer. Inom det konsu-
menträttsliga området är ambitionen en fortsatt betoning 
på förebyggande arbete, bl a genom en ökad satsning på 
information till lärare För den ekonomiska rådgivningen 
är målet under 2012 att människor med icke akuta ären-
den inte skall behöva vänta längre än 2 månader. För att 
lyckas med detta har ytterligare en ekonomisk rådgivare 
anställts. 

När det gäller Fairtrade är målet att bibehålla diplome-
ringen som Fairtrade city genom att öka inköpen av Fair-
trademärkta produkter. Stor vikt kommer även att läggas 
på att informera anställda och allmänheten vad Fairtrade 
står för och innebär.

Övergripande verksamhetsmål

Egen organisation
Nämndens sjukfrånvaro ligger på 3,0 % hittills under 
2011. Nämndens mål är att sjukfrånvaron skall minska till 
2,0 % under 2012.

Antalet sjukfall över 60 dagar är för närvarande 2 st. Må-
let för 2012 är att dessa skall upphöra helt.
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Livsmedelskontroll
Antal livsmedelsverksamheter 730 730 730

Antal inspektioner/revisioner 640 625 550

Antal delegationsbeslut 278 300 300

Miljötillsyn
Antal tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter 181 181 181

Antal inspektioner miljöfarlig verksamhet 330 325 350

Antal inspektioner enskilda avlopp 340 340 350

Antal inspektioner hälsoskydd 106 110 100

Antal delegationsbeslut miljöfarlig verksamhet 225 225 375

Antal delegationsbeslut enskilda avlopp 118 400 450

Antal delegationsbeslut värmepumpar 322 330 330

Antal delegationsbeslut hälsoskydd 69 70 70

Konsumenträttslig rådgivning
Konsumentkontakter 4 413 4 500 4 500

Studiebesök 47 50 50

Informationsaktiviteter 50 45 45

Ekonomisk rådgivning
Klientkontakter 1 763 2 500 2 500

Förhandlingsärenden 249 350 350

Studiebesök 0 10 10

Informationsaktiviteter 11 30 -
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Kulturnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 30 714 26 672 26 811

Kostnader -144 201 -145 672 -152 461

Nettokostnader -114 201 -119 000 -125 650

Kommunbidrag 114 400 119 000 125 650

Resultat 199 0 0

Ackumulerat resultat 855 855 -

Nettoinvesteringar -5 363 -62 185 -2 400

Nämndens uppgift
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås till 
en bra och attraktiv stad att leva i. En stad som ger alla in-
vånare möjligheter till information, kunskap och upplevel-
ser för att kunna ta aktiv del i den demokratiska processen 
och utvecklas som människa.
• Kulturnämnden ska i detta syfte bedriva biblioteks-

verksamhet, musei- och utställningsverksamhet, teater, 
dans- och musikverksamhet inklusive kulturskola, 
filmverksamhet och annan kulturell verksamhet

• Kulturnämnden ska slå vakt om kulturarvet och kul-
turmiljön och stimulera intresset för lokalhistoria och 
lokalhistorisk forskning. Den kultur- och bildnings-
verksamhet som bedrivs av föreningar och organisatio-
ner 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 funktionshin-
drade och grupper med annat modersmål, ska vara 
ledstjärnor i kommunens kulturarbete.

• Barn och ungdomar ska 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.

Fr o m 2011 har Kulturnämnden även ansvaret för Stads-
arkivet och Folkrörelsernas arkiv. 

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Kulturnämnden budgeteras till 
125,6 mnkr. Nämndens kommunbidrag har ökat med 6,2 
mnkr avseende ökad hyra när verksamheterna återvänder 
till det nyrenoverade Kulturhuset. Kommunbidraget har 
också ökat med 0,5 mnkr eftersom nämnden fr o m 2012 
övertar ansvaret för bidragsgivningen till Åhaga.

Nämndens uppdrag 2012
Under hösten 2011 flyttar Kulturverksamheten tillbaka 
till det ombyggda och nyrenoverade Kulturhuset. Verk-
samheten kan då bedrivas i mer ändamålsenliga lokaler 
där även personer med funktionsnedsättning har större 
förutsättningar att tillgodogöra sig kulturutbudet.

Under 2012 kommer Stadsteatern förhoppningsvis få 
ett turnéuppdrag från Västra Götalandsregionen med 
inriktning mot vuxenteater. Antalet gästspel kan då ökas 
och barnproduktioner kommer i större utsträckning än 
tidigare att köpas in. Stora scenen återinvigs 19 novem-
ber 2011 med August Strindbergs ”Ett drömspel”. Andra 
föreställningar under 2012 är ”Musikaliskt stök” i regi av 
Ulf Dohlsten och Vilhelm Mobergs ”Din stund på jorden” 
i regi av Pontus Stenhäll.

Stadsbibliotekets uppsökande verksamhet kommer att 
utvidgas under 2012. En ny bokbuss köps in och kommer 
att nå nya målgrupper. Den uppsökande verksamheten, 
som bedrivs genom arbetsplatsbiblioteken bör kunna 
samordnas med bokbussverksamheten. Biblioteksplanen 
för Borås Stad kommer att revideras under 2012. Planen 
omfattar all biblioteksverksamhet och översynen ger möj-
lighet att se över och utveckla bibliotekssamverkan inom 
staden.

Borås Konstmuseum kommer även under 2012 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 
2012 planeras flera stora utställningar bl a ”Helvete” som 
produceras av Liljevalchs konsthall. Konstmuseets största 
satsning någonsin genomförs under 2012. Det är en 
ut ställning av och med Carl-Johan de Geer som retroper-
spektivt spänner över hela hans karriär.  
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Borås ställning som en framgångsrik Skulpturstad skall 
utvecklas ytterligare. De hittills genomförda skulpturut-
ställningarna får en fortsättning med en ny skulpturbien-
nal 2012. 

Textilmuseet inleder verksamheten 2012 med utställning-
en ”Mönstertäcken” i samverkan med Ljungbergs textil. 
Examensutställningen ”EXIT 2012” och ”Nordic Textile 
Award” är två andra större föreställningar under året. Tex-
tilmuseet stänger den 1 september 2012 för att förbereda 
flytten till de nya lokalerna i Simonsland. Borås Museeum 
kommer under 2012 bl a att visa fotoutställningen ”Södra 
Torget” av Fotogruppen. 

Borås Kulturskola fortsätter sitt integrationsarbete med 
KUL-år. Fr o m höstterminen 2011 finns det kulturskole-
filialer på Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och Hulta. 
Sammantaget förväntas 1 100 sjuåringar delta i KUL-året 
under 2012.

Under 2012 fortsätter samarbetet mellan verksamheterna 
på Norrby, Kulturnämnden och AB Bostäder. En gemen-
sam mötesplats har skapats där besökarna erbjuds biblio-
tek, samhällsrådgivning, demokratifrågor och information 
till de boende. 

Investeringar

Inventarier och div mindre investeringar

Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp 
av inventarier och andra diverse mindre investeringar. För 
2012 finns 500 tkr tillgängligt.

Konstnärlig utsmyckning och inköp av konst

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

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst

För att tillvarata det textila arvet och nyskapande textil ut-
veckling/design, avsätts ett utrymme på 100 tkr under 2012 
för inköp av textil konst med placering på Textilmuseet.

Skulpturbiennal 2012

Under 2012 genomförs åter en skulpturbiennal i Borås. 
Förutom redan avsätta 1,5 mnkr under 2011 budgeteras 
ytterligare 1 000 tkr 2012.

Övergripande verksamhetsmål

Kultur
Huvudbiblioteket har varit tillfälligt lokaliserat till Borås 
Wäfveris gamla lokaler 2010-2011. Öppethållandet har 
då varit 62 timmar per vecka. För 2012 sätts målet till 72 
timmar per vecka.

Egen organisation
Nämndens sjukfrånvaro ligger på 3,4 % vilket är under 
kommunens genomsnitt. För 2012 är målet att sjukfrånva-
ron sjunker till 3,2 %.

Antalet sjukfall över 60 dagar är 9 st. Målsättningen för 
2012 är att dessa skall minska till 8 st.

Timavlönad personal uppgår till motsvarande 5,9 årsarbe-
ten. Målet för 2012 är att inte överstiga denna nivå.
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Biblioteksverksamhet
Antal bibliotek 1 1 1

Antal medialån 437 254 500 000 650 000

Öppethållande tim per vecka 62 62 72

Antal program och utställningar 163 170 170

Antal besök huvudbiblioteket 218 045 300 000 400 000

Museiverksamhet och kulturminnesvård
Borås Museum

Antal besökare 30 676 30 000 30 000

Antal utställningar 4 2 2

Öppethållande tim per vecka 36 36 36

Textilmuseet

Antal besökare 38 669 38 000 25 000

- därav betalande besökare 6 186 10 000 6 000

Antal utställningar 6 6 3

Öppethållande tim per vecka 42 36 42

Konst och utställningsverksamhet
Antal föremål 4 045 4 060 4 050

Antal besökare 51 543 40 000 50 000

- därav betalande besökare 21 343 10 000 20 000

Antal utställningar 17 20 10

Öppethållande tim per vecka 42 42 42

Teaterverksamhet
Antal besökare 14 730 13 202 23 300

Antal produktioner 19 10 10

Antal premiärer 7 3 8

Antal föreställningar 182 106 210

Studieorganisationer och stöd till föreningsverksamhet
Antal studieförbund med bidrag 8 8 8

Antal föreningar med bidrag 33 32 32

Kulturskolan
Antal elever 2 100 1 950 1 900

Antal veckotimmar 560 550 560

Kulåret i grundskolan år 1

Antal elever 1 086 1 150 1 111

Antal veckotimmar 100 100 100

Utåtriktad verksamhet

Elevkonserter 440 500 500

Lunchkonserter 8 8 6
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Filmverksamhet
Borås Bio

Antal filmvisningar 195 190 195

Antal besökare 8 207 11 000 11 500

Övriga filmarrangemang

Antal filmvisningar 10 10 8

Antal besökare 1 225 1 000 2 500

Skolbio

Antal filmvisningar 98 95 100

Antal besökare 7 928 9 000 9 500
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Utbildningsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 146 946 128 989 129 772

Kostnader -605 097 -591 740 -587 672

Nettokostnader -458 151 -462 750 -457 900

Kommunbidrag 465 610 462 750 457 900

Resultat 7 458 0 0

Ackumulerat resultat 20 766 20 766 -

Nettoinvesteringar, 
Utbildningsnämnden 0 0 0

Nettoinvesteringar, 
Lokalförsörjningsnämnden 13 383

Nämndens uppgift
Utbildningsnämnden ansvarar för de frivilliga skolformer-
na gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och det offent liga 
skolväsendet för vuxna i kommunen. Vuxenutbildningen i 
Borås omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasi-
al vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda 
(särvux) och svenskundervisning för invandrare (SFI). 
I verksamheten ingår också KY-utbildningar och yrkesut-
bildningar inom yrkeshögskolan (YH).

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa för-
utsättningar 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 Utbildningsnämndens ansvar hör det kommunala 
upp följningsansvaret för ungdomar 16-20 år enligt skol-
lagen.

Ekonomiska förutsättningar
Beräkningen av kommunbidraget har i huvudsak grun-
dats på den budget som Kommunfullmäktige antagit 
för föregående budgetåret. Med utgångspunkt i denna 
verksamhetsvolym har, förutom en löne- och kostnads-
kompensation på 3,0 % respektive 2,0 %, en justering för 
den beräknade volymminskningen av gymnasieskolans 

elever gjorts med -3,05 %. Detta gör att kommunbidraget 
till Utbildningsnämnden uppgår till 457,9 mnkr för 2012. 

När det gäller den osäkerhetsfaktor som de fristående gym-
nasieskolorna utgör i budgethänseende, har Utbildnings-
nämnden för 2012 fått resurser för att kunna finansiera en 
oförändrad volym av elever i fristående skolor. Skulle det 
vid intagningen inför höstterminen 2012 visa sig att ett 
större antal elever söker sig till friskolor än vad som tidigare 
har varit fallet, finns centrala medel avsatta för att täcka de 
ökade kostnader detta innebär för nämnden.

Nämndens uppdrag 2012
Utgångspunkten för Utbildningsnämndens verksamhet 
är den nya utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås och 
reformerna inom skolområdet som innebär ny gymnasie-
skola, ny skollag och ny betygsskala.

Den nya gymnasieskolan kommer att bedrivas fullt ut 
avseende program och inriktningar, med undantag för 
Naturbruksprogrammet.

Inom gymnasieskolan kommer elever att inkluderas i stör-
re omfattning än tidigare, både på de nationella program-
men och på introduktionsprogrammen. Bland annat gäller 
detta elever som tidigare läst inom gymnasiesärskolan och 
nu ingår i gymnasieskolan. Den statliga utredningen Den 
framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för 
ungdomar med utvecklingsstörning kan innebära stora 
förändringar läsåret 2012/2013. Från den 1 juli 2012 gäl-
ler den nya skollagen även för vuxenutbildningen.

Elevtalet på gymnasieskolan fortsätter att minska fram till 
2014. Minskade elevkullar, osäkerheten vad gäller frisko-
lornas etablering och antalet elever från andra kommuner 
i Sjuhärads kommunalförbund som söker sig till gymna-
sieskolor i Borås kan påverka förutsättningarna för den 
kommunala utbildningsorganisationen. Utbildningsnämn-
den planerar att starta Teknikcollege inom Sven Eriksons-
gymnasiet och Viskastrandsgymnasiet i samverkan med 
Sjuhärads Kommunalförbund. Planering för vårdcollege 
påbörjas under 2012.

Ett avtal om yrkesvuxutbildning har ingåtts av samtliga 
åtta kommuner inom Sjuhärads kommunalförbund. Avta-
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let bygger på det etablerade samarbetet och medför ökad 
samordning och utveckling av yrkesvuxutbildningen. 
Inom Västra Götalandsregionen kommer en kompetens-
plattform att skapas för att stärka sambandet mellan vux-
enutbildning och kompetensförsörjning på regional nivå.

Övergripande verksamhetsmål

Gymnasieskola
Andelen elever som lämnar gymnasieskolan med minst 
betyget Godkänd i samtliga kurser i ett fullständigt eller 
utökat program (se avsnittet Övergripande verksamhets- 
och kvalitetsmål) har stadigt förbättrats de senaste åren 
och ligger fortsatt högt, men målet för 2011 på 80 % ser 
inte ut att riktigt kunna nås. 

Utbildningsnämndens bedömning är att målet, som är 
att 91 % av eleverna på nationella program fullföljer sin 
utbildning inom 4 år, kommer att nås 2011.

2011 uppfylls målet att 41 % av eleverna på Individuella 
programmet går vidare till ett nationellt program efter 1 
år på IV. 

Nya mål kommer att arbetas fram under hösten 2011.

Egen organisation
Jämfört med hur det ser ut för kommunen som helhet (se 
avsnittet Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål), 
ligger Utbildningsnämnden på en låg nivå för sjukfrån-
varo, timavlönade och deltidsanställda. Nämnden arbetar 
för att bibehålla de låga nivåerna.

Investeringar

Sven Erikssonsgymnasiet, bibliotek

Den gamla teknikhallen i Hus 3 anpassas för ett nytt bib-
liotek, inklusive datasal och grupprum. Ett investeringsut-
rymme på 5 383 tkr avsätts under 2012.

Viskastrandsgymnasiet, anpassningar

Den nya gymnasiereformen medför ett förändrat program-
utbud. För att ge plats åt VVS- och fastighetsprogrammet 
och EL- och energiprogrammet genomförs ombyggnatio-
ner på Viskastrandsgymnasiet.  För detta avsätts 7 500 tkr 
under 2012.

Bäckängsgymnasiet bibliotek

500 tkr avsätts 2012 för en förstudie.

Bäckängsgymnasiet, idrottshall

500 tkr avsätts 2014 för en förstudie.
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Gemen sam administration
Nettokostnader tkr -10 102 -10 937 -11 207

Gymnasieskola
Antal elever 4 229 4 239 3 949

Kostnad kr per elev 76 904 78 282 85 679

- lokaler och fysisk miljö 18 759 18 264 19 910

- lärare, övrig undervisning 37 684 37 874 42 658

- läromedel 7 047 5 288 5 359

Elever från andra kommuner 793 857 865

Elever från Borås i andra kommuner 79 57 85

Elever från Borås hos landsting 42 39 40

Elever från Borås i fristående gymnasieskolor 744 849 781

Nettokostnader tkr -344 678 -345 135 -342 986

Gymnasiesärskola
Antal elever 161,5 156 150,5

Kostnad kr per elev 249 268 270 797 285 585

Elever från andra kommuner 48,5 51 45,5

Elever från Borås i andra kommuner 12 10 9

Nettokostnader tkr -33 980 -35 491 -36 412

Vuxenutbildning
Genomsnittligt elevantal 1 654 1 479 1 590

- grundläggande vuxenutbildning 229 241 241

- gymnasial vuxenutbildning 656 522 570

- påbyggnadsutbildning/KY/YH 134 147 104

- SFI 554 494 600

- Särvux 81 75 75

Nettokostnader tkr -61 896 -62 696 -64 202

Naturskolan
Nettokostnader tkr -687 -684 -696
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Sociala omsorgsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 576 500 357 414 356 525

Kostnader -1 464 374 -939 829 -960 875

Nettokostnader -887 874 -582 415 -604 350

Kommunbidrag 897 870 582 415 604 350

Resultat 9 996 0 0

Ackumulerat resultat 13 245 0 0

Nettoinvesteringar, 
Sociala omsorgsnämnden - 5 592 -300 -300

Nettoinvesteringar, 
Lokalförsörjningsnämnden- -27 801 -19 156

Investeringar 2010 avser investeringar gjorda inom 
Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde 

Nämndens uppgift
Sociala omsorgsnämndens huvuduppgifter är att fullgöra 
kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som 
i lag sägs om Socialnämnd vad avser individ- och famil-
jeomsorg för vuxna, omsorg om personer med funktions-
nedsättning samt stöd och service till personer under 65 
år med psykiska funktionshinder inkl hemsjukvård och 
boendestöd i ordinärt boende. Sociala omsorgsnämnden 
ansvarar för kommunens verksamhet enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden 
fullgör också kommunens uppgifter enligt lagen om assi-
stansersättning (LASS). Sociala omsorgsnämnden utövar 
ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.

Sociala omsorgsnämnden ska arbeta för att förebygga 
och motverka missbruk av alkohol och andra beroen-
deframkallande medel. Kommunens am bition 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.

Sociala omsorgsnämnden ansvarar också för insatser i 
samband med den nya vårdform som infördes den 1 sep-
tember 2008, öppen psykiatrisk tvångsvård. På kommu-
nens ansvar ligger då att tillgodose behov av boende och 
sysselsättning. 

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Sociala omsorgsnämnden uppgår till 
604,4 mnkr. I kommunbidraget ligger kompensation för 
löne- och kostnadsökningar på 3,0 % respektive 2,0 %. I 
ökningen ges också resurser för en ökad volym inom om-
sorgen av personer med funktionsnedsättning enligt SoL 
och LSS, socialpsykiatrin, samt för driften av Göta 44. 

Kommunstyrelsen har, precis som för 2011, centralt avsatt 
medel för att möta de kostnader som vårdformen Öp-
pen psykiatrisk tvångsvård bedöms komma att medföra 
för kommunen. Det finns även medel avsatt centralt för 
kostnader som kan uppkomma i några specifika ärenden 
med barn med funktionshinder, som behöver stora insatser 
enligt SoL. 

Nämndens uppdrag 2012
Sociala omsorgsnämnden ska fortsätta arbetet, som den 
genomlysning och kartläggning av IFO vuxens verksam-
het som genomfördes under våren 2011 lade grunden till. 
Syftet har varit att både undersöka verksamhetens kvalitet 
och om resurserna används optimalt.

Nämnden ska arbeta utifrån Socialstyrelsens rekommen-
dationer om ”Housing first”, dvs hemlösa människor be-
höver först och främst ett eget kontrakt och utifrån denna 
nya situation kan sedan stödinsatser ges. Detta innebär 
bl a en satsning på förstärkt boendestödsverksamhet och 
det vräkningsförebyggande arbetet. Ett närmare samarbete 
mellan berörda nämnder och bostadsbolagen skall påbör-
jas 2012. Borås Stads arbete utgör grunden för att lyckas, 
men även det viktiga arbete olika frivilligorganisationer 
utför bör framhållas.

Sociala omsorgsnämnden måste noga följa om, och i så 
fall hur, de förändringar i Sjukförsäkringsbalken påverkar 
kommunens verksamhet med personliga assistenter. Änd-
ras t ex Försäkringskassans bedömning av det grundläg-
gande behovet så att kommunens kostnader för personer 
som har mindre än 20 timmars behov av hjälp ökar.

För att förbättra tillgängligheten för brukare, anhöriga och 
andra intressenter bör Sociala omsorgsnämnden arbeta 
med någon form av hjälp att informera och hänvisa olika 
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frågeställningar till rätt person inom kommunens organi-
sation.

Nämnden ska prioritera arbetet med utveckling av sam-
verkan och lämpliga insatser för att tillgodose behoven hos 
unga vuxna med sammansatt problematik

Övergripande verksamhetsmål

Funktionsnedsättning
Målet för 2012 är att alla brukare som så önskar ska ha en 
genomförandeplan som är upprättad i samråd med dem 
(se avsnittet Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål). 
Sociala omsorgsnämnden fortsätter arbetet med dessa 
genomförandeplaner.

Målet för 2012 för både den genomsnittliga handlägg-
ningstiden från ansökan om bistånd till beslut och den 
genomsnittliga handläggningstiden från beslut till verk-
ställighet kvarstår på samma nivå som 2011. Detsamma 
gäller för 2014 (se avsnittet Övergripande verksamhets- 
och kvalitetsmål).

Utbildningsnivån inom funktionshinderverksamheten är 
låg. Målet för 2012 är att nivån ska höjas ordentligt för 
att 2014 ligga på en nivå som är jämförbar med den inom 
äldreomsorgen. För att nå dit ska nämnden fortsätta den 
utbildningssatsning som påbörjades under 2009 och som 
fortgått 2010 och 2012.

Investeringar

Särskilda boenden inom socialpsykiatrin, 
Sonat/Serenadgatan, Kelvingatan, och Badhusgatan

Det befintliga boendet på Badhusgatan är i behov av re-
novering och ombyggnad för att motsvara verksamhetens 
behov. Det befintliga boendet delas i två enheter, Sonat/
Serenadgatan och Kelvingatan, som planeras att innehålla 
12 respektive 10 lägenheter.

För Sonat/Serenadgatan har ett totalutrymme på 15,5 
mnkr avsatts, varav 5,4 mnkr för 2012 och 9,0 mnkr för 
2013.

För Kelvingatan har ett totalutrymme på 15,5 mnkr av-
satts, varav 5,2 mnkr för 2012 och 9,0 mnkr för 2013.

För Badhusgatan avsätts 0,5 mnkr för en förstudie under 
2012.

Boende för psykiskt funktionshindrade 
med komplexa behov

Unga personer med komplexa sammansatta psykiska 
problem är en fortsatt växande grupp. Borås behöver ett 
boende för dessa personer istället för att köpa externa plat-
ser. Svårigheten är dock att hitta en lämplig lokalisering.

För ett nytt boende avsätts ett totalutrymme på 12,5 
mnkr, varav 1,0 mnkr för 2012 och 11,5 mnkr för 2013.

Nya boenden enligt LSS, Trollgatan, Brämhult, 
Norra Sjöbogatan, Dammsvedjan och Brotorp

De nya boendena på Trollgatan och Brämhult följer in-
tentionerna i ”Lokalplan för bostäder med särskild service 
(LSS) i Borås Stad” som Kommunfullmäktige fastställde 
2008-04-17. Boendena planeras innehålla 5-6 lägenheter 
vardera. 

För Trollgatan har ett totalutrymme på 13,6 mnkr avsatts, 
varav 5,1 mnkr återstår för 2012.

För Brämhult har ett totalutrymme på 12,0 mnkr avsatts, 
varav 1,0 mnkr för 2012 och 10,5 mnkr för 2013.

För Norra Sjöbogatan avsätts ett totalutrymme på 10,0 
mnkr, varav 1,0 mnkr för 2012, 6,3 för 2013 och 2,7 
mnkr för 2014.

För Dammsvedjan avsätts ett totalutrymme på 12,0 mnkr 
att disponeras under 2013.

För Brotorp avsätts ett totalutrymme på 12,0 mnkr att 
disponeras under 2014.

Inventarier till nya boenden enligt LSS 
och Socialpsykiatrin

För investeringar i utrustning/inventarier och grundut-
rustning för nya boenden enligt LSS och Socialpsykiatrin 
avsätts ett totalutrymme på 2,4 mnkr, varav 0,3 mnkr för 
2012 då boendet på Trollgatan beräknas tas i drift.
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Individ- och familjeomsorg för vuxna
Antal aktualiserade personer 1 084 1 145 1 392

Öppenvård

Antal personer som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser 193 312 210

Genomsnittlig kostnad per person i individuellt behovsprövade öppna insatser 73 685 43 764 59 068

Heldygnsvård

Antal placerade personer med heldygnsvård 84 134 91

- varav asylsökande 0 0 0

Vårddygn per placerad 133 101 130

Kostnad per vårddygn 1 589 673 1 694

Bistånd som avser boende

Antalet personer som under året bott i Kategoriboende 56 64 57

Genomsnittlig kostnad per person som bott i Kategoriboende 236 256 217 099 250 864

Antal boende i övergångslägenhet/sociala kontrakt 81 151 95

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
LSS-verksamhet

Definitionerna har omarbetats, varför det inte finns några mått för budget 2010

Antal beslut om LSS-insats 722 730 530

Antal LSS-boenden (lgh), barn och ungdom 2 0 0

Antal LSS-boenden (lgh), vuxna 317 319 325

Externt köpta platser, boende 23 23 26

Antal personer med verkställda beslut om personlig assistans enligt LSS

Antal personer med verkställda beslut om personlig assistans enligt LASS, kommunal utförare

Antal personer med verkställda beslut om daglig verksamhet - - 390

Antal personer med verkställda beslut om korttidsvistelse - - 130

Socialpsykiatri
Personer med insatser inom psykiatrin enl. SoL 240 230 230

Personer med insatser inom psykiatrin enl. LSS 15 15 16

Antal psykiatriboenden (lgh) 77 77 81

Psykiskt funktionshindrade i övergångsbostad 5 5 8

Externt köpta platser för psykiskt funktionshindrade 9 9 8

Antal psykiskt funktionshindrade med hemtjänst i ordinärt boende 125 125 120
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Arbetslivsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011 2012

Intäkter 116 141 111 940

Kostnader -319 541 -322 090

Nettokostnader -203 400 -210 150

Kommunbidrag 203 400 210 150

Resultat 0 0

Ackumulerat resultat - -

Nettoinvesteringar - -

Nämndens uppgift
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommu-
nens arbetsmarknads- och syssel sättnings politiska insatser. 
Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbets-
lösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot 
arbetsmarknadens och den enskildes behov. Insatser som 
leder till att individen kan försörja sig ska prioriteras. 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet, i vilket ingår att 
arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande 
åtgärder i syfte att den enskilde ska nå egenförsörjning.

Nämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder 
vid mottagning och introduktion av flyktingar. Ny lag-
stiftning gör att samordningsansvaret för introduktionen 
för flyktingar som är mottagna efter den 1 december 2010 
ligger hos staten och kommunerna svarar för samhällsori-
entering, SFI och boendefrågan. Arbetslivsnämnden har 
ansvar för att samordna ansökningar för statsbidrag till 
insatser för asylsökande. Inom nämndens område faller 
också insatser gällande nationella minoriteter och förvalt-
ningsområde för finska.

Arbetslivsnämnden sköter utförandet av daglig verksam-
het för funktionshindrade inom LSS och socialpsykiatrin. 
Sociala omsorgsnämnden är beställare av dessa insatser. 

Nämnden ansvarar dessutom även för Borås Stads del i 
Borås Samordningsförbund, där övriga parter är Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen, och Västra Götalands-
regionen. Samordningsförbundet ska besluta om mål och 

inriktning för den finansiella samordningen och stödja 
samverkan mellan parterna. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga 
ombud.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Arbetslivsnämnden uppgår till 210,2 
mnkr, vilket är en uppräkning av befintlig verksamhet 
med 3,0 % för löneökningar och 2,0 % för övriga kost-
nadsökningar. 

I ramen ligger också en extra resurs för den av Kommun-
fullmäktige tidigare beslutade satsningen på samhällsin-
formation för alla nyanlända, dvs även för dem utanför 
flyktingmottagandet, samt för att möjliggöra en fortsatt 
satsning på Borås Stads ambition att erbjuda alla gymna-
sieungdomar ett feriejobb.

Nämndens uppdrag 2012
Arbetslivsnämnden måste hantera försörjningsstödet på 
ett aktivt sätt, och ta vara på de möjligheter som finns 
att omvandla medel som ”passivt” betalas ut i form av 
försörjningsstöd, till ”aktiva” lönemedel som del i anställ-
ning med anställningsstöd. Nämnden måste lägga stort 
focus på verksamhetsutveckling/metodutveckling för att 
se över organisation och arbetssätt, så att nämnden inte 
vidtar åtgärder som Staten/Arbetsförmedlingen har ansvar 
och medel för.

Nämnden ska, som ansvarig för Borås Stads integrations-
arbete, fungera som ett kunskapscenter som sprider infor-
mation kring integration och mångfaldsfrågor. Nämnden 
ska arbeta tillsammans med hela kommunen före ett 
integrerat samhälle utifrån det Program för integrerat 
samhälle som Kommunfullmäktige antagit.

Arbetslivsnämnden ska ge samhällsinformation för alla 
nyanlända, dvs även för nyanlända som inte omfattas den 
så kallade av etableringslagen. För att så effektivt som 
möjligt använda kommunens resurser ska denna samhälls-
information samordnas med den samhällsorientering som 
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Introduktionscenter erbjuder inom flyktingmottagningens 
ramar.

Modellen med fadderfamiljer för invandrare, som en hjälp 
att möta och förstå det svenska samhället, är värd att 
pröva.

Arbetslivsnämnden ska i samverkan med främst övriga 
kommunala förvaltningar, föreningslivet och ideella orga-
nisationer arbeta för att fler gymnasieungdomar i kommu-
nen ska få feriejobb under sommaren.

Borås Stad skall öka möjligheterna för personer med funk-
tionsnedsättning att få arbete inom dess verksamheter.

Övergripande verksamhetsmål

Individ- och familjeomsorg
Målet för 2011, att högst 900 hushåll skulle vara långsik-
tigt beroende av försörjningsstöd kommer inte att nås (se 
avsnittet Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål). 
Konjunkturen har bidragit under det senaste året till att 
fler fått arbete eller gått vidare tills studier och därmed 
egen försörjning, men fortfarande står en relativt stor 
grupp utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Målet för 2012 blir att minska antalet hushåll som är 
långsiktigt beroende av försörjningsstöd jämfört med det 
senast kända läget. Olika insatser i form av bl a en alter-
nativ arbetsmarknad ska minska antalet hushåll som är 
beroende av försörjningsstöd.

Integration
Målet 2011 att 65 % av andelen flyktingar, i arbetsför ål-
der, som inte uppbär ekonomiskt bistånd 18 månader efter 
ankomst ser ut att nås (se avsnittet Övergripande verksam-
hets- och kvalitetsmål). Efter april månad hade 72 % nått 
målet. För 2012 sätts målet till 70 %, eftersom de flyk-
tingar som nu kommer till Borås står betydligt längre från 
arbetsmarknaden än de som har kommit tidigare. Många 
har mycket låg utbildningsnivå och har inte haft något 
arbete under lång tid.

VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Individ- och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd

Hushåll med försörjningsstöd 2 503 2 800 2 825

Ekonomiskt bistånd per hushåll, kr 40 658 39 275 35 398

Antal månader med bistånd per hushåll 20 20 20

Antal hushåll som fått bistånd i 10 månader eller mer under året 1 125 900 1 100

Flyktingmottagning

Mottagna flyktingar 157 150 150

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Socialpsykiatri

Antal psykiskt funktionshindrade i daglig verksamhet 260 250 250

Antal verksamhetsdagar i daglig verksamhet 16 237 16 000 16 000

Antal psykiskt funktionshindrade med personligt ombud 90 90 90
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Överförmyndarnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 69 0 0

Kostnader -4 447 -4 550 -4 850

Nettokostnader -4 378 -4 550 -4 850

Kommunbidrag 4 450 4 550 4 850

Resultat 72 0 0

Ackumulerat resultat 581 581 -

Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift
I varje kommun skall finnas en Överförmyndarnämnd el-
ler en överförmyndare. Borås har sedan 2003 en Överför-
myndarnämnd. Ärendena kan indelas i ärenden beträffan-
de underåriga som en grupp och ärende beträffande god 
man och förvaltare som en annan grupp. Överförmyndar-
nämndens uppgift är att kontrollera förmyndare och god 
man/förvaltare främst avseende förvaltning av tillgångar.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 4 850 
tkr. Här ingår en nivåhöjning med 250 tkr på grund av 
att kostnaderna ökat 2011 för arvoden till förmyndare och 
god man/förvaltare.

Nämndens uppdrag 2012
Det är viktigt att verksamheten har acceptabla handlägg-
ningstider. Därför bör nämnden inför 2012 års verksam-
het lägga fast en inriktning för handläggningstider för de 
olika ärendetyperna utifrån de personella och ekonomiska 
förutsättningarna.
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Stadsdelsnämnderna

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011 2012

Nettokostnader -2 782 900 -2 853 350

Kommunbidrag 2 782 900 2 853 350

Resultat 0 0

Nettoinvesteringar -

Lokalförsörjningsnämnden -87 115 -99 539

Stadsdelsnämnderna -640 -

Stadsdelsnämndernas uppgift

Övergripande
Från och med 2011 ansvarar tre stadsdelsnämnder, var och 
en inom sitt geog rafiska område, för frågor rör ande fri tid, 
kul  tur, förskola, grund skola och fritidshem, indi vid- och 
familje om sorgens delområde för barn och familj samt 
äldreomsorg. 

Utöver sina särskilt reglerade uppgifter ska stadsdelsnämn-
derna följa utvecklingen inom stadsdel en och göra de 
fram ställ ningar till Kommunstyrelsen och andra  nämnder 
som nämnden finner på kall a  de samt avge yttranden i 
ärenden, som berör stads delen. I uppgiften ingår även att 
utveckla och stärka den lokala demokratin och öka invå-
narnas möjlighet att påverka förhållandena inom respek-
tive geografiska område.

Stadsdels nämnderna svarar dessutom för kommungemen-
samma uppgifter. Stadsdelnämnden Norr har uppgifter 
inom förskola, skola, fritidshem och äldreomsorg. Stads-
delsnämnden Väster har uppgifter inom individ- och 
familjeomsorg samt kost och lokalvård. Stadsdelsnämnden 
Öster har uppgifter inom äldreomsorg.

Fritid
Stadsdelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda 
aktiviteter och lokaler för invånarna inom sitt boen  deom-
råde.

Stadsdelsnämndernas bidragsgivning till det lokala före-
ningslivet komplet terar de generella bidrag som Fritids- 

och folkhälsonämnden admi nistrerar. Bidrag kan ges till 
före nings  gårdar. Bidragen för underskottstäckning för 
samlingslokaler överförs till Fritids- och folkhälsonämn-
den för de bidragsutbetalningar som sker efter 1 januari 
2012. 

Här ingår även den kommungemensamma verksamheten 
koloniverksamhet inklusive badresor på sommaren.

Kultur
Stadsdelsnämnderna ansvarar för folk- och skolbiblioteks-
verksamheten inom respektive stadsdel, allmänkulturell 
verksamhet i den egna stadsdelen samt stöd till lokala 
kulturför eningar (förening vars verksamhet endast omfat-
tar en nämnds geografiska verksamhetsområde, t ex hem-
bygdsföreningar). Nämnderna har också ansvaret för att 
kulturfrågorna beaktas i för skolan, skolan, fritidsverksam-
heten, äldreomsorgen samt i den övergripande pla neringen 
i kommundelen.

Stadsdelsnämnderna ger bidrag till föreningars lokala kul-
turpro gram samt genomför kul turar ran ge mang. 

Den tidigare Kommundelsnämnden Fristad ansvarade 
för musikskoleverksamheten i sin kommundel. Stadsdels-
nämnden Norr har övertagit denna uppgift för samma 
geografiska område som gällt tidigare. I övriga kommunen 
ansvarar Kulturnämnden för denna verksamhet.

Förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem
Stadsdelsnämnderna ansvarar för grundskola, förskoleklass 
och fritidshem inom sina geogra fiska områden. Stadsdels-
nämnden Norr ansvarar för grundsärskolan, kommun-
gemensamma särskilda undervisningsgrupper, Centrum 
för flerspråkigt lärande och andra kommungemensamma 
funktioner.

Förskola
Stadsdelsnämnderna ansvarar för förskolan inom sina 
geografiska områden. Här ingår pedagogisk omsorg och 
öppen förskola.
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En näraliggande verksamhet är vårdnadsbidrag till famil-
jer 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.

Individ- och familjeomsorg
Stadsdelsnämnderna ansvarar för individ- och famil-
jeomsorgens delområde för barn och familj. Inriktningen 
är att verka för att barn och ungdom växer upp under 
trygga och goda förhållanden. I vissa fall används tvångs-
lagstiftning. 

Familjerådgivningen har till uppgift att bearbeta relations-
problem och konflikter. Verksamheten riktar sig huvud-
sakligen till vuxna par men erbjuder även hjälp i övriga 
familjerelationer.

Vård och omsorg om äldre

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. 

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 sär-
skilda insatser för ”vård i livets slutskede”. I Borås Stad är 
det korttidsenheterna som ansvarar för denna inriktning. 

Stadsdelsnämnden Norr ansvarar för Trygghetsplatser 
med tillfällig avlastning m m utan biståndsbedömning. 
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för ett demensteam.  

Hemtjänst

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

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. 

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilite-
ring (MAR) och Tillsynsansvarig över social verksamhet 
(TÖS).

Dagverksamhet

Kommunen har ansvar för att genom olika dagverksamhe-
ter 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 bostadsan-
passningsbidrag. Stadsdelsnämnden Öster sköter den 
centrala administrationen.

Boendeplanering

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för boendesamordning, 
vårdtyngdsmätning och boendeplanering för äldre, psy-
kiskt funktionshindrade och målgruppen för LSS.

Ekonomiska förutsättningar
För de tidigare kommundelsnämnderna användes sedan 
1995 har en ”resursfördelningsmodell” använts för att för-
dela resurserna mellan nämnderna. Efter det att resurserna 
till verksamhetsområdena (t ex skola) fastställts, har fördel-
ningen till varje kommundelsnämnd grundats på struk-
turfaktorer 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 bibe-
hölls. Alla får först en basresurs. I de flesta verksamhets-
områden 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. 

De grundläggande principerna för resurstilldelningen 
till de tidigare kommundelsnämnderna har överförts 
till stadsdelsnämnderna. Det finns dock skillnader som 
grundar sig på att uppgifterna för stadsdelsnämnderna inte 
är identiska med de som gällt för kommundelsnämnderna. 
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma 
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uppgifter inom ett angivet delområde. Denna uppdelning 
i stadsdelsegna respektive kommungemensamma uppgifter 
har medfört att stadsdelsnämnderna tilldelas två kom-
munbidrag. 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 verksamhe-
ten ingår i även sådan tjänsteproduktion som vänder sig 
till hela kommunen, till exempel vård- och omsorgsboen-
dena. Dessa verksamheter påverkar dock inte kommun-
bidragen då finansieringen sker med priser per plats som 
betalas av de stadsdelsnämnder som använder platserna.

För alla delområden gäller att lönerna räknats upp med 
3,0 % och priserna med 2,0 %. Dessutom har resurstill-
delningen räknats om till följd av volymförändringar. 
Tilldelningen har dessutom påverkats av anpassningen till 
det nya ekonomiska läget som beskrivits i inledningen i 
budgeten. Undervisningen i särskola och grundskola har 
dock undantagits från denna anpassning.

Nedan redovisas de belopp som avsätts till respektive 
verksamhetsområde.

Administration
I 2011 års budget avsattes 51,6 mnkr. Kommunstyrelsen 
har för 2012 avdelat 52,4 mnkr. Här finns inga kommun-
gemensamma verksamheter. För denna verksamhet förde-
las inte kommunbidragen till respektive stadsdelsnämnd 
utifrån invånarantal eller strukturella faktorer. Inför 2011 
års budget gjordes en genomgång av de beräknade kost-
naderna för varje stadsdelsnämnd som grund för budget-
tilldelningen. Dessa beräkningar har uppdaterats med för-
utsättningarna för 2012. Stadsdelsnämnden Norr erhåller 
16,8 mnkr, Väster 17,9 mnkr och Öster 17,8 mnkr.

Fritid
I 2011 års budget avsattes 36,4 mnkr, varav 2,7 mnkr för 
den kommungemensamma verksamheten. Kommunsty-
relsen har för 2012 avdelat 37,0 mnkr. Av beloppet avser 
2,8 mnkr kommungemensam verksamhet. 

Varje stadsdelsnämnd tilldelas en basresurs i förhållande 
till det antal fritidsgårdar som finns inom respektive stads-
del. Tilläggsresursen grundas på antalet invånare 10-18 år 
och samma strukturfaktorer som skolan. Som tilläggsre-
surs fördelas 59 % av den totala resursen på 33,7 mnkr.

Kultur
I 2011 års budget avsattes 21,4 mnkr. Kommunstyrelsen 
har för 2012 avdelat 21,6 mnkr. Här finns inga kommun-
gemensamma verksamheter.

Varje stadsdelsnämnd erhåller en basresurs i relation till 
antalet bibliotek inom stadsdelen. Hänsyn tas till att 
Stadsbiblioteket ligger inom Stadsdelen Norr, varför det 
inte finns något lokalt bibliotek inom den centrala staden. 
Tilläggsresurs grundas på det totala invånarantalet och 
samma strukturfaktorer som för skolorna. Som tilläggsre-
surs fördelas 15 % av den totala resursen. Stadsdelsnämn-
den Norr får en riktad resurs på 2 356 tkr till musikskolan 
i Fristad.

Förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem
Till skillnad från tidigare budgetar har resurstilldelningen 
till fritidshemmen förts samman med skolverksamheten. 
Därav går totalbeloppen inte att jämföra med beloppen för 
2011. För 2012 har Kommunstyrelsen av delat 1 036,35 
mnkr, varav 32,85 mnkr till den kommungemensamma 
verksamheten.

För grundskola, förskoleklass och grundsärskola avsattes 
i 2011 års budget 900,4 mnkr, varav 27,0 till den kom-
mungemensamma verksamheten. Kommunstyrelsen har 
för 2012 avdelat 933,25 mnkr, varav 32,85 mnkr till den 
kommungemensamma verksamheten. Hänsyn har tagits 
till att antalet barn i åldern 6-12 år väntas öka med 1,52 % 
och i åldern 13-15 år väntas minska med 4,23 %. Resurs-
tilldelningen förändras med halva den genomsnittliga 
kostnaden per invånare i åldersgruppen. 

Av den tilldelade resursen avsätts 32,85 mnkr för kom-
mungemensamma uppgifter. Här ingår 2,2 mnkr som har 
flyttats från Kommunstyrelsen för kostnader i samband 
med lärarlyftet och förskollärarlyftet. 900,4 mnkr fördelas 
till de tre stadsdelsnämndernas skolverksamhet enligt de 
principer som anges nedan. 

Resurstilldelningen till skolverksamheten grundas på bas-
resurs, 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 (63 336 kr) och 
per invånare i gruppen 13-15 år (76 003 kr). Verksamhe-
ten för gruppen 13-15 år beräknas vara 20 % dyrare än för 
gruppen 6-12 år, därav skillnaden i beloppen. Tilläggsre-
sursen grundas på invånarantal i aktuell åldersgrupp och 
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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 utlandsan-
delen.

Alla nämnder får särskild tilldelning av resurser för skol-
skjutsar. Utgångspunkt en för tilldelningen är respektive 
nämnds prognosticerade kostnader för 2011. Dessutom 
beaktas kända kostnadsförändringar för 2012. Fr o m 
2011 ingår även skolskjutsar med linjetrafik som tidigare 
betalats av Kommunstyrelsen. 

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 2011 års budget 98,6 mnkr. 
Kommunstyrelsen har för 2012 avdelat 103,1 mnkr. 
88 % ingår i en basresurs som fördelas efter invånarantal i 
åldrarna 6-9 år. Barnantalet i den aktuella åldersgruppen 
väntas öka med 2,97 %. Resurstilldelningen ökas pro-
portionellt 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. 
Principen för tilläggsresursen gäller även för förskolorna.

Förskola
Tidigare gjordes en gemensam resurstilldelning till hela 
barnomsorgen. Fr o m 2012  ingår här enbart resurser till 
förskolan. Fritidshemmen ingår i skolavsnittet ovan.

I 2011 års budget avsattes 492,7 mnkr, varav 11,4 mnkr 
till den kommungemensamma verksamheten. Kom-
munstyrelsen har för 2012 avdelat 510,9 mnkr, varav 
10,6 mnkr till den kommungemensamma verksamheten. 
Hänsyn har tagits till förändringar av antalet barn i den 
aktuella åldersgruppen. Barnen i för skoleåldrarna väntas 
öka med 2,39 %. Resurstilldelningen ökas proportionellt 
till befolkningsökningen. Tilldelningen till den kommun-
gemensamma verksamheten har minskats med 1,8 mnkr 
på grund av minskad omfattning av vårdnadsbidragen 
hittills under 2011.

500,3 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämnderna enligt 
följande principer. Till en basresurs avdelas 88 % av den 
tillgängliga resursen. Basresursen fördelas efter invånar-
antal i åldrarna 1-5 år. Därutöver tilldelas tilläggsresurser 
grundat på invånarantalet och ett index som tar hänsyn 
till andelen barn till förvärvsarbetande föräldrar respek-

tive andelen barn med två utlandsfödda föräldrar. Indexet 
grundar sig till 70 % på förvärvsandelen och till 30 % på 
utlandsandelen. 

Verksamheten får cirka 32,8 mnkr i statsbidrag för 
intäktsbortfallet till följd av maxtaxan. Detta är i stort 
samma belopp som de senaste åren. Detta ska fördelas till 
stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsen anser att Kom-
munfullmäktige, i likhet med tidigare, ska ge Kommun-
styrelsen ett bemyndigande att göra detta. Kommunsty-
relsens avsikt är att i likhet med 2011 fördela detta med 
resursfördelningsmodellens relativa andelar som grund. 

De kommuner, som infört maxtaxa, får ett särskilt statsbi-
drag för att höja kvaliteten i barnomsorgen. Detta beräk-
nas för 2012 till cirka 5,2 mnkr, i stort samma nivå som de 
senaste åren. Kommunstyrelsen anser att statsbidraget ska 
användas till att anställa personal i barnomsorgen, vilket 
kan innebära färre barn i grupperna. Även för detta stats-
bidrag bör Kommunfullmäktige ge Kommunstyrelsen ett 
bemyndigande att besluta om fördelningen till Stadsdels-
nämnderna. Kommunstyrelsens avsikt är att, i likhet med 
2011, använda principerna för resursfördelningsmodellen 
vid fördelningen av detta statsbidrag.

Individ- och familjeomsorg
I 2011 års budget avsattes 163,5 mnkr, varav 23,1 mnkr 
till den kommungemensamma verksamheten. Kommun-
styrelsen har för 2012 avdelat 173,4 mnkr. Här ingår 23,4 
mnkr för den kommungemensamma verksamheten. Med 
hänsyn till det väntade utfallet för 2011 har verksamheten 
fått en utökning av sina resurser jämfört med budgeten för 
2011. 

Av den tilldelade resursen avsätts 23,4 mnkr till Stads-
delsnämnden Väster för kommungemensamma uppgifter. 
Återstoden, 150,0 mnkr, fördelas till de tre stadsdelsnämn-
derna. Här ingår de resurser som kommundelsnämnderna 
Brämhult, Norrby och Sjöbo tidigare haft för förebyg-
gande insatser i bostadsområdena. Fördelningen mellan 
stadsdelarna har grundats på kostnaderna för verksamhet 
2011. Stadsdelsnämnden Norr tilldelas 32,2 mnkr, Väster 
55,7 mnkr och Öster 62,1 mnkr.

Kommunstyrelsen inriktning är att återkomma med ett 
förslag till en modell för att fördela resurserna utifrån en 
kombination av invånarantal och relevanta sociala faktorer 
på samma sätt som för övriga verksamheter. I avvaktan på 
denna modell har en traditionell kostnadsbudget används 
som grund för resurstilldelningen.
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Äldreomsorg
I 2011 års budget avsattes 999,3 mnkr, varav 29,7 mnkr för 
den kommungemensamma verksamheten. Kommunsty-
relsen har för 2012 avdelat 1 021,7 mnkr, varav 37,1 mnkr 
till kommungemensamma verksamheter. Den kommunge-
mensamma verksamheten har fått resursförstärkning med 
6,8 mnkr på grund av en ökad tillströmning av personer 
från andra kommuner till vård- och omsorgsboendena. 
1,6 mnkr har överförts till Kommunstyrelsen på grund av 
att denna nu finansierar de förbättringskonsulter som ska 
utföra arbeta inom stadsdelsnämndernas områden.

Det är framförallt Stadsdelsnämnden Öster som har 
kommungemensamma uppgifter. Även Stadsdelsnämnden 
Norr har en kommungemensam uppgift, Trygghetsplat-
serna på Sjöboklint. 

984,6 mnkr, fördelas till de tre stadsdelsnämnderna enligt 
de principer som anges nedan. Resurstilldelningen tar 
hänsyn till att antalet invånare i åldrarna 85 år och äldre 
minskar med 0,24 %, antalet invånare i gruppen 75-84 
år ökar med 0,02 % respektive antalet invånare i gruppen 
65-74 år ökar med 3,23 %. Resurstilldelningen förändras i 
samma proportion som befolkningsförändringen.

Resurstilldelningen till äldreomsorgen innehåller flera 
delmoment. Resurser avsätts till var och en av åldersgrup-
perna 65-74 år, 75-84 år samt 85 år och äldre.

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. Detta 
består till 98 % av andelen ensamstående. Dessutom tas 
hänsyn till respektive kommundels sociala tyngd genom 
att återstående 2 % av strukturindexet grundas på andelen 
lågutbildade (30 %) respektive utlandsfödda (70 %).

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-
duk tionsersättningar som gäller för respektive äldrebo-
ende. Från början avsåg dessa ersättningar enbart boenden 
med heldygnsomsorg. Eftersom boendena med hemtjänst-
insatser alltmer används för samma målgrupp infördes ett 
liknande produktionsersättningssystem för dessa för alla 
nya inflyttningar fr o m 1 april 2004. Produktionsersätt-
ningarna grundar sig i princip på att anläggningarna ska 
vara fullbelagda, dock med hänsyn till viss tomhet vid 
in- och utflytning. Det har tidigare funnits ett betydande 

antal tomma platser. De tomma platserna har dock mins-
kat betydligt och hänför sig nu i huvudsak till att platser 
är tomma vid in/utflyttning. Dock gäller fortfarande att 
det är av största vikt att producenten anpassar produk-
tionskostnaden till att platser står tomma. Producenterna 
kan för 2012 räkna med en kompensation för tomma 
platser med 75 % av den genomsnittliga produktionskost-
naden 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. Priserna som brukarna betalar innehålla ett 
påslag som täcker intäktsbortfallet när platser står tomma. 

Totala kommunbidrag
För 2012 avsätts totalt 2 853,35  mnkr till kommunbidrag 
till stadsdelsnämnderna. Tilldelningen till de olika verk-
samhetsområdena framgår av nedanstående tabell.

Kommunbidrag per verksamhetsområde mnkr

2011 2012

Administration 51 600 52 400

- varav kommungemensam 0 0

- varav stadsdel 51 600 52 400

Fritid 36 400 37 000

- varav kommungemensam 2 700 2 800

- varav stadsdel 33 700 34 200

Kultur 21 400 21 600

- varav kommungemensam 0 0

- varav stadsdel 21 400 21 600

Grundskola inkl särskola, fritids-
hem 999 000 1 036 350

- varav kommungemensam 27 000 32 850

- varav stadsdel 972 000 1 003 500

Förskola 492 700 510 900

- varav kommungemensam 11 400 10 600

- varav stadsdel 481 300 500 300

Individ- och familjeomsorg 163 300 173 400

- varav kommungemensam 22 900 23 400

- varav stadsdel 140 500 150 000

Äldreomsorg 998 600 1 021 700

- varav kommungemensam 29 000 37 100

- varav stadsdel 969 600 984 600

Summa 2 762 900 2 853 350

- varav kommungemensam 93 000 106 700

- varav stadsdel 2 669 900 2 746 600
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Statens resurstilldelning till kommunerna sker i allt 
väsent ligt i ett generellt system med skatter och skatteut-
jämningsbidrag. Kommunfullmäktige fördelar dessa till 
nämnderna som kommunbidrag (något förenklat uttryckt). 
Sedan 2001 finns även riktade statsbidrag som finansie-
ringskälla. I likhet med 2010 finns statsbidrag till kvalitets-
höjande insatser i barnomsorgen och som kompensation 
för intäktsbortfall till följd av maxtaxan i barnomsorgen. 
Detta innebär att Stadsdelsnämnderna utöver de kom-
munbidrag som anges ovan även disponerar statsbidrag på 
cirka 38,0 mnkr till sin barnomsorgsverksamhet. Även för 
äldreomsorgen och skolan finns statsbidrag. 
De tidigare kommundelsnämnderna fick för ett antal utpe-
kade insatser resurstilldelning vid sidan om den generella 
tilldelningen. I några fall finns dessa kvar men ingår fr o m 
2011 i kommunbidraget till respektive nämnds kommun-
gemensamma verksamhet. Stadsdelsnämnden Öster ansva-
rar för Sparrehus och bidrag till det finska dagcentret vid 
Hultasjögatan. Stödet till pensionärslokaler, som tidigare 
ingått i denna särskilda tilldelning, förutsätts nu finansieras 
av de resurser som tilldelas i resursfördelningsmodellen. 
Stadsdelsnämnden Norr får en särskild resurs i sitt kom-
munbidrag till den egna verksamheten för att kunna lämna 
bidrag till Blombacka.

Stadsdelsnämndernas 
uppdrag 2012

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 möj lighet till direkt kontakt 
med politiker och öppna nämndsammanträden på olika 
ställen i stadsdelen. 

Ett övergripande uppdrag är att utreda möjligheterna till 
att förstärka medborgarnas inflytande i frågor där de är 
berörda. Detta kräver utökade arenor och mötesplatser för 
dialog.

Samarbete

Varje stadsdelsnämnd ska inom sitt område ha funger-
ande nätverk för samarbete inom skola-barn  om sorg- fritid- 
individ- och familjeomsorg. Traditionella verksamhets-
gränser får inte förhindra en helhetssyn på insatser till 
berörda barn.

Kostfrågor

Inom stadsdelsnämndernas verksamheter serveras mat i 
mycket stor omfattning. Ofta är produktionen centralise-
rad och mat transporteras ut till verksamheterna. Stads-
delsnämnden Väster är ansvarig för kommungemensamma 
frågor om kost. Nämnden fick i budgeten för 2011 ett 
uppdrag att utreda andra alternativ till matproduktion 
med avsikt att hitta lokala lösningar i anslutning till den 
verksamhet där maten serveras. Utredningen ska i princip 
omfatta alla grenar av verksamheterna, även produktion av 
den mat som ingår i matdistributionen. Denna utredning 
måste slutföras under 2012.

Övrigt

Ett större ansvar måste tas av stadsdelsnämnderna för att 
uppnå kommunens mål om ekologiska och etiskt märkta 
produkter.

Fritid

Stadsdelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda 
aktiviteter och lokaler för invånarna inom sitt boen  deom-
råde. Verk samheten ska skapa träff punkter som alternativ 
till det kommersiella fri tids  ut bu  det. Den ska ha en sär skild 
inriktning mot tonårsgrupper och arbeta i socialt förebyg-
gande syfte. Detta gäller även för ungdoms arrangemang 
under veckoslut. Minst en fritidsgård eller annan sam-
lingsplats för ungdomar ska finnas i var och en av de 
tidigare kommundelarna.

Kultur

Barn- och ungdomskultur ska prioriteras. Stadsdelsnämn-
derna ska bedriva uppsökande biblioteksverksamhet. 
Detta inne fat tar bl a boken-kommer-service till äldre, 
sjuka och personer med funktionsnedsättning.
Bibliotekens program- och utställningsverksamhet ska 
komplet tera övriga insatser inom informations- och ut  lå-
nings verksam het en. 

Samtliga tidigare kommundelsbibliotek ska drivas vidare i 
minst den omfattning som gäller nu. 

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 tillse att skolenheterna ger 
möjlighet till sommarskola och lovskola där detta behövs. 
Rutiner för hjälp med läxläsning ska finnas. 
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Nämnderna ska ha tydliga rutiner för uppföljning av 
verksamhetens resultat. Dessa ska innefatta såväl ett totalt 
nämndperspektiv som ett perspektiv på enskilda klasser/
individer. Särskilda analyser ska göras för de mål som in-
går i de kommunövergripande verksamhets- och kvalitets-
mål som ingår i kommunens budget och årsredovisning.

Trygghetsvandringar ska genomföras i alla Borås skolor.

Alla elever ska under grundskolans senare del ges ut-
bildning 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 verksam-
heten. Varje stadsdelsnämnd ska tillse att respektive skola 
finner former för detta.

Stadsdelsnämnderna ska ge möjlighet för enskilda skol-
enheter att ge sitt arbete en speciell profil. Detta kan ge 
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 fri-
tidshem. I övriga fristående fritidshem har stadsdelsnämn-
derna ansvar tillsyn av verksamheten.

Inom alla skolformer ska ett mål vara att miljömedvetan-
det och det ekologiska tänkandet ska öka.

Skollunchen ska vara ett huvudmål som ger eleverna minst 
en tredjedel av dagsbehovet. Maten ska vara näringsmäs-
sigt riktigt sammansatt och eftersträvansvärt är att närpro-
ducerade och/eller kravmärkta råvaror används. 

Skolhälsovården bör förstärkas och samarbetet mellan re-
gionens barnhälsovård och kommunens skol hälsovård 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 Götalandsregio-
nen.

Föräldrautbildning i samverkan mellan kommun och 
region ska fortsätta.

Skolorna ska samverka med Kulturnämnden om insatser 
inom projektet ”Skapande skola”.

Kommunen har inte alltid kunnat erbjuda egna fullgoda 
skolalternativ för elever med neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning. I vissa fall undervisas elever i andra kommu-
ner med långa resor som följd. Stadsdelsnämnden Norr får 
nu i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa alternativ 
för dessa elever inom kommunens egen skolorganisation. 

En möjlighet kan vara att samarbeta med övriga kommu-
ner inom Sjuhärads Kommunalförbund.

För grundskolans resultat är det viktigt att lärarna får 
möjlighet att koncentrera sig på sin huvuduppgift att 
främja elevernas lärande. Andra arbetsuppgifter får inte 
störa detta. Stadsdelsnämnden Norr får uppdrag att inven-
tera hur mycket tid som lärarna lägger på administrativa 
arbetsuppgifter och initiera de förändringar som invente-
ringen ger grund för.

Nuvarande regler för skolskjuts innehåller att det ska vara 
vissa avstånd mellan skolan och elevens hem för att eleven 
ska få skolskjuts. Stadsdelsnämnden Norr får uppdrag att 
utreda en förändring av dessa regler med avsikt att betyd-
ligt fler elever får möjlighet till att åka gratis med kol-
lektivtrafiken till skolan. Utredningen skall även omfatta 
gymnasieeleverna, vilket innebär att utredningen skall 
göras i samverkan med Utbildningsnämnden.

Förskola

Öppen förskola har under senare år fått allt mind re om-
fattning. Målet är att det i varje tidigare kommundel ska 
finnas minst en öppen för skola.

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. Ett mål bör vara att det finns familjecentral 
i varje kommundel.

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 för-
ändringar. Ledig kapacitet i en annan stadsdel måste an-
vändas 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 institution i en intilliggande 
stadsdel. Det är upp till berörda Stadsdelsnämnder att till-
sammans med Lokalförsörjningsnämnden hitta effektiva 
lösningar. 
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Individ- och familjeomsorg

Stadsdelsnämnderna ansvarar för verksamhetsgrenen barn 
och familj inom individ- och familjeomsorgen. Viktigt är 
ett nära samarbete med andra verksamheter, t ex mödra-
hälsovård, barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, 
polis etc. Detta kan ske genom nätverksmöten. Inrikt-
ningen 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 kost-
nadskrävande. 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 kom-
bineras 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 
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 finns 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 möjlig-
het att leva och bo självständigt under trygga förhållan-
den. 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 möj-
ligt. Detta sker företrädesvis gen om individuellt behovs-
prövade insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, vård- 
och 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 verk samheten inom äldreomsorgen produ-
ceras 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. Stadsdelsnämn-
dernas ska tillse att rutiner finns för att säkerställa att 
beslutade insatser blir utförda och att följa upp kvaliteten 
mm i verksamheten. 

Sedan 1 april 2008 finns förenklad biståndsbedömning 
inom hemtjänsten. Varje stadsdelsnämndnämnd måste 
säkerställa att vårdtagarna erbjuds denna form av bistånds-
beslut. Serviceinsatserna kan uppgå till 8 timmar i må-
naden 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 er-
forderlig kompetens finns för att uppfylla kom munens 
skyldigheter inom hemtjänst och hemsjukvård men även 
inom habilitering och rehabilitering. Detta kan ske inom 
respektive nämnd eller genom gemen sam ma 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 hem tjänst och hemsjukvård och annat stöd i det 
ordinära boendet i form av dagcentraler, dagverk samhet, 
avlast ningsplatser, matdis tribution m m ge den enskilde 
möjlighet att bo kvar i den ursprungliga bostaden. När 
vård- och omsorgs be hovet blivit så omfattan de, att den 
enskilde inte längre anser att det kan tillgodoses i den 
ordinarie bostaden, blir flyttning till en särskild boende-
form aktuell. Denna bör då vara så flexibel att vård- och 
om sorgsinsatserna successivt kan anpassas efter växlande 
behov hos den enskilde. Det är viktigt att ge tydlig infor-
mation 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 el-
ler ångest avgör själv om den vill flytta till ett vård- och 
omsorgsboende.

Verksamheten vid vård- och omsorgsboendena ska känne-
tecknas av ett tryggt boende med personlig service och 
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god omvårdnad, där omvårdnaden är det centrala be-
greppet. Genom en god omvårdnad ska den enskilde få 
möjlighet till ett så normalt vardagsliv som möjligt. Detta 
innebär att verk samheten ska utformas och bedrivas uti-
från omvårdnadsperspektivet med sjukvårdsinsatser som 
ett komplement till annan service, när så erfordras.

Kommunfullmäktige har den 21 oktober 2010 beslutat om 
en årlig uppföljning av det sociala innehållet i verksamhe-
ten i de särskilda boendena. Respektive stadsdelsnämnd 
ska göra en sådan redovisning för sina verksamheter. 
Stadsdelsnämnd Öster samordnar redovisningen.

Ett förslag om att inrätta en ny boendeform, Trygghetsbo-
ende, har varit ute på remiss. Kommunstyrelsen avser att 
inom kort lägga fram ett förslag till Kommunfullmäktige.

Träffpunkter för äldre

Det är viktigt med träffpunkter för äldre. Olika slags 
aktiviteter, fysiska – psykiska – sociala, höjer livs kvaliteten 
och bidrar till ett hälsosamt åldrande. Stadsdelsnämn-
derna ska verka för ytterligare träffpunkter för pensio-
närer, 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 kom-
mungemensamma äldreomsorgsfrågor, har ett uppdrag 
att utreda former och inriktning för detta. I utredningen 
ska även ingå att komma med förslag om anhörigcentral 
för att avlasta anhöriga. Ofta finns stort behov av avlast-
ning för att ge anhöriga möjlighet till återhämtning. 
Möjligheten att skapa en anhörigcentral i centrum som en 
stödresurs för anhöriga ska belysas i utredningen. Stads-
delsnämnden har redovisat en första rapport som belyser  
möjligheten att sammanföra träffpunkt, anhörigcentral 
med verksamhetslokaler och lokaler för föreningsverk-
samhet. Nämnden får nu ett fortsatt utredningsuppdrag 
med denna rapport som underlag. Inriktningen ska vara 
att komma fram till ett förslag till Kommunstyrelsen om 
principer efter att ekonomiska och verksamhetsmässiga 
aspekter belysts. Utredningen ska bedrivas i nära kontakt 
med övriga berörda nämnder.

Restauranger

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

Investeringar

Grundskola

Ny idrottshall vid Daltorpskolan

Lokalförsörjningsnämnden har fått anslag på 26,0 mnkr 
för att bygga en ny idrottshall i anslutning till Daltorpsko-
lan. Arbetena slutförs under 2012 för en beräknad utgift 
på 9,8 mnkr.

Ombyggnad av Kristinebergskolan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ombyggnad 
för 48,0 mnkr av Kristinebergskolan på grund av fuktska-
dor, utbyte av ventilations- och elanläggningar men också 
till följd av behov av förbättrad planlösning. Kommun-
styrelsen avsätter 48,0 mnkr, varav 1,0 mnkr under 2012. 
Arbetena beräknas slutföras 2014.
Dessutom föreslår Lokalförsörjningsnämnden en ombygg-
nad av skolans gymnastiksal för 5,0 mnkr. Kommunsty-
relsen avsätter 5,0 mnkr under 2014.

Ombyggnad av Särlaskolan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ombyggnad 
av Särlaskolan för en beräknad utgift på 66,5 mnkr. Avsik-
ten är att efter en inledande förstudie kunna precisera om-
byggnadsbehovet. Kommunstyrelsen avsätter 66,5 mnkr, 
varav 0,5 mnkr under 2013 och 22,6 mnkr under 2014.

Om- och tillbyggnad av Bergdalskolan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en om- och 
tillbyggnad av Bergdalsskolan för 60,8 mnkr. Här ingår 
kök och matsal samt att ändra lokallösningarna till att ge 
bättre undervisnings- och arbetsutrymmen. Under tiden 
för beredningen av budgeten har Lokalförsörjningsnämn-
den anhållit om slutligt anslag för projektet där utgiften 
har ökat till 69,4 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter 69,4 
mnkr i investeringsbudgeten, varav 17,6 mnkr under 2012.

Ombyggnad av Bodaskolan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ombyggnad 
av Bodaskolan. Utöver att avhjälpa byggnadstekniska 
problem och modernisera lokalösningarna ingår en sam-
lingslokal. Projektet har delats i två etapper. En första del 
omfattar lokaler för årskurs 1 – 6 där utgiften beräknas till 
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31 mnkr. Denna del slutförs under 2012 för en beräknad 
utgift på 4,0 mnkr 
Den andra delen omfattar lokaler för årskurs 7–9. Totalut-
giften beräknas till 72,5 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter 
15,0 mnkr under 2014 för de inledande arbetena. 

Fristadskolan, energieffektivisering

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Fristadskolans ven-
tilationsanläggning byggs om. Inriktningen är att skapa 
ett gott inomhusklimat samtidigt som energibehovet mini-
meras. Kommunstyrelsen avsätter 8,0 mnkr under 2012.

Ombyggnad av skolor i övrigt

Kommunstyrelsen avsätter i investeringsbudgeten 500 tkr 
under 2012 för förstudier för ombyggnad av Myråssko-
lan. Under 2013 avsätts för förstudier 500 tkr för vardera 
Erikslundskolan och Gånghesterskolan.

Förskola

Förskola Frufällegården

Lokalförsörjningsnämnden har fått uppdrag att projektera 
en tillbyggnad av Frufällegårdens förskola med två avdel-
ningar på grund av ökat behov av platser. Kommunstyrel-
sen avsätter 12,0 mnkr, varav 11,1 mnkr under 2012.

Förskola Ljungagården

Lokalförsörjningsnämnden har fått anslag för en om- till-
byggnad av Ljungagårdens förskola i Fristad. Bakgrunden 
är problem med innemiljön och ett ökat behov av platser. 
Efter tillbyggnaden innehåller anläggningen sex avdel-
ningar. Kommunstyrelsen avsätter 25,3 mnkr, varav 15,9 
mnkr under 2012.

Förskola Sparsör

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola 
med sex avdelningar byggs i Sparsör. Bakgrunden är att 
antalet barn ökar i upptagningsområdet samt att möjlig-
heten att placera barn i Fristad tätort minskar. Dessutom 
lämnas förhyrda lokaler. Lokalförsörjningsnämnden anger 
en utgift på 25,2 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter 25,2 
mnkr med byggstart 2014

Förskola Östermalmsgården

Östermalmsgårdens förskola invid lasarettet hade sådana 
problem med byggnaden att verksamheten inte kunde 
fortsätta på sikt. Lokalförsörjningsnämnden har fått anslag 
för att riva nuvarande byggnad och ersätta den med en ny 
byggnad med fyra avdelningar. Utgiften beräknas till 19,8 

mnkr. Kommunstyrelsen avsätter 19,8 mnkr i investe-
ringsbudgeten, varav 11,3 mnkr under 2012.

Förskola Dammsvedjan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola 
med sex avdelningar byggs på Dammsvedjan. Härigen om 
kan tillfälliga lösningar ersättas. Utgiften beräknas till 
25,2 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter 25,2 mnkr, varav 
1,0 mnkr för byggstart 2014.

Förskola Islandsgatan Göta

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola 
med sex avdelningar byggs vid Islandsgatan på Göta. Ut-
giften beräknas till 25,2 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter 
25,2 mnkr under 2013 och 2014.

Förskola Hestra

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola 
med 6 avdelningar byggs i kvarteret Stenhammar på 
Hestra. Bakgrunden är ökat barnantal och att lokaler som 
idag används för förskola behövs som skollokaler. Kom-
munstyrelsen avsätter 26,6 mnkr, varav 10,0 mnkr under 
2012. 

Förskola Myråsskolan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ny förskola 
med 6 avdelningar invid Myråsskolan. Härigenom kan 
små enheter avvecklas och kapaciteten ökas för att möta 
väntad efterfrågeökning. Kommunstyrelsen avsätter 25,2 
mnkr, varav 10 mnkr under 2012.

Förskola vid Milstensgatan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola 
med 6 avdelningar byggs vid Milstensgatan. Härigenom 
kan små enheter avvecklas och kapaciteten ökas för att 
möta väntad efterfrågeökning. Kommunstyrelsen avsätter 
25,2 mnkr under 2013 och 2014.

Förskola Kransmossen

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit nybyggnad av en 
förskola med sex avdelningar vid Kransmossen. Den skulle 
ersätta två avdelningar, som i dag finns i paviljonger. Ut-
giften beräknas till 25,2 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter 
25,2 mnkr under 2013 och 2014.
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Förskola Centrum

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola 
med sex avdelningar byggs inom centrala Borås. Läget har 
ännu inte specificerats. Utgiften beräknas till 25,2 mnkr. 
Kommunstyrelsen avsätter 25,2 mnkr under åren 2013 
och 2014.

Förhyrda förskolor i Dalsjöfors och Rydboholm

Lokalförsörjningsnämnden arbetar med att anskaffa 
förskolelokaler i förhyrda fastigheter i Dalsjöfors och 
Rydboholm. Formellt berörs då inte investeringsbudge-
ten av dessa projekt då den externe hyresvärden står för 
investeringen. Kommunstyrelsen har inte tagit ställning 
till projekten utan avvaktar beslutsunderlag från Lokalför-
sörjningsnämnden. Beslutsordningen för dessa projekt ska 
vara att Lokalförsörjningsnämnden till Kommunfullmäk-
tige redovisar ett förlag där behovsanalys, lokalutform-
ning, hyresavtal m m framgår. Eftersom det här handlar 
om långsiktiga åtaganden och betydande belopp ska dessa 
lokalanskaffningar följa samma beslutsordning som när 
kommunen på egen hand investerar i nya förskolelokaler.

Äldreomsorg

Ombyggnad av Norrbyskolan

Ett plan av Norrbyskolan används för förskola. Lokalför-
sörjningsnämnden föreslår att de övriga delarna av skolan 
ska byggas om till kontors- och verksamhetslokaler för 
äldreomsorgen. Härigenom kan verksamheterna lämna 
förhyrda lokaler. Utgiften beräknas till 10 mnkr. Kom-
munstyrelsen avsätter investeringsutrymme enligt försla-
get, varav 9,0 mnkr under 2012.

Äldreboende Kypegläntan

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ett nytt 
vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter byggs invid 
nuvarande Kypegläntan. Detta ger möjlighet att ersätta 
andra enheter för vård- och omsorgsboende, som inte har 
godtagbar standard. Den nya anläggningen blir klar under 
2012. AB Bostäder är byggherre varför projektet inte ingår 
i investeringsbudgeten. Till inventarier avsätts 6,1 mnkr 
under 2012. 

Äldreboende Sjöboklint

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att 0,5 mnkr 
avsätts för en förstudie om behov av lokaländringar i 
äldreboendet Sjöboklint. Kommunstyrelsen avsätter 0,5 
mnkr under 2012.

Nytt äldreboende Hulta

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en utredning 
görs om möjligheten att uppföra ett äldreboende med 60 
platser vid Hulta Ängar. Utgiften för ett boende av denna 
storlek beräknas till 96,0 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter 
52,5 mnkr under 2013 och 2014 varefter projektet skulle 
kunna slutföras 2015.
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Verksamhetsmått
Nedan redovisas i tabellform jämförelsetal på kommuntotal 
nivå för Stadsdelsnämndernas verksamhet. 

VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSTOTAL    

 2010 2011 2012
    
Fritidsverksamhet    

Antal fritidsgårdar 16 16 16

Öppethållande timmar per vecka 531 492 444

Öppethållande dagar per vecka 5 6 6
    
Kultur    

Antal folkbibliotek 10 10 10

Öppethållande timmar per vecka 388 389 393
    
Skola    

Grundskola    

Antal elever från stadsdelarna i grundskola 9 828 9 823 10 212

- varav individintegrerade elever 41 37 34
    
Antal egna elever i fristående skola 806 941 1 072

    
Produktionskostnader i stadsdelens skolor (ej specialskolor)    

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor 8 960 8 841 8 848

- varav antal elever i åk 1-3 3 093 3 134 3 232

- varav antal elever i åk 4-6 2 872 2 890 3 007

- varav antal elever i åk 7-9 2 995 2 817 2 609
    
Produktionskostnad per elev i stadsdelarnas skolor, kr 
(ej kommungemensamma specialskolor) 83 530 84 084 84 467

- varav administration 5 422 5 315 5 675

- varav skolmåltider 5 617 5 808 5 974

- varav elevvård 2 742 3 008 3 560

- varav skolskjutsar 2 424 2 388 2 668

- varav lokaler 19 461 20 710 21 247

- varav undervisning 40 199 39 458 37 896

- varav elevassistenter 4 339 4 713 4 307

- varav läromedel m m 2 747 2 094 2 300

- varav skolbibilotek 580 589 839
    
Lokalyta per elev, m² 15,6 15,7 15,6

    
Antal heltidslärare per 100 elever 8,6 8,4 7,9

 - varav heltidslärare exkl. lärare i modersmål och Svenska som andraspråk 8,2 8,1 7,6

Antal elevvårdspersonal per 100 elever 1,7 1,6 1,6

Antal egna elever med skolskjuts 2 081 2 096 2 435
    
Förskoleklass    

Antal elever från stadsdelarna i förskoleklass 1 122 1 099 1 108

 - varav i fristående verksamhet 44 49 50
    



Budget 2012  |  Stadsdelsnämnderna

 97

VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSTOTAL    

 2010 2011 2012
    
Produktionskostnad, stadsdelarnas förskoleklasser    

Antal elever i stadsdelarnas förskoleklasser 1 076 1 082 1 074
    
Nettokostnad per elev i stadsdelarnas förskoleklasser 32 644 33 026 32 413

- varav personal 25 345 25 408 25 080

- varav lokaler 5 256 4 755 4 744

- varav övrigt 2 043 2 863 2 589
    
Elever per heltid pedagogisk personal 16,5 17,5 21,2

    
Obligatorisk särskola    

Antal elever från stadsdelarna i särskola 105 91 100
    
Produktionskostnader i stadsdelens särskola (sdn Norr)    

Antal elever i stadsdelens särskola 100 98 96

- varav elever från annan kommun 3 1 1
    
Nettokostnad per elev i stadsdelens skolor, kr 308 020 318 939 337 749

Antal elever per heltidslärare 4 4 4

Antal elever per heltid elevassistent 5 3 3
    
Fritidshem (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)    

Placerade barn    

Antal placerade barn från stadsdelarna 4 035 4 049 4 263

- varav i icke-kommunal verksamhet 202 179 193
    
Antal barn i pedagogisk omsorg 0 0 0

- varav i enskild verksamhet 0 0 0
    
Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, % 80 80 79

- varav fritidshem 80 80 79

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0
    
Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 15 14 16

- varav fritidshem 15 14 16

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0
    
Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor    

Antal producerade platser i stadsdelarna 3 161 3 282 3 110

Antal inskrivna barn i stadsdelarna 3 769 3 893 3 761
    
Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 33 287 37 940 36 375

- varav personal, heltidsbarn, kr 25 430 26 147 27 906

- varav lokaler, heltidsbarn, kr 4 439 4 207 4 583

- varav övrigt, heltidsbarn, kr 3 418 7 586 3 885
    
Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 20 20 24

    
Pedagogisk omsorg    

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSTOTAL    

 2010 2011 2012
    
Förskola    

Placerade barn    

Antal placerade barn från stadsdelarna 5 162 5 385 5 422

- varav i fristående verksamhet 361 360 370
    
Antal barn i pedagogisk omsorg 63 51 37

- varav i enskild verksamhet 8 13 7
    
Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, % 89 89 91

- varav förskola 88 88 89

- varav i pedagogisk omsorg 1 1 1
    
Antal Vårdnadsbidrag (sdn Norr) 148 214 215

    
Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor    

Förskola    

Antal producerade platser i stadsdelarna 3 593 3 773 4 006

Antal inskrivna barn i stadsdelarna 4 714 4 944 5 094
    
Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 130 523 126 311 129 137

- varav personal, heltidsbarn, kr 102 942 98 208 99 551

- varav lokaler, heltidsbarn, kr 16 734 17 633 18 194

- varav övrigt, heltidsbarn, kr 10 847 10 471 11 392
    
Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 6 6 5

    
Pedagogisk omsorg    

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 55 53 38
    
Öppna förskolor    

Öppethållande timmar per vecka 110 106 100

Antal öppna förskolor 5 5 5

Bruttokostnad, tkr 3 112 3 424 3 484
    
Individ- och familjeomsorg    

Vård av barn och unga    

Barn och ungdom 0-20 år    

Antal akualiserade barn och ungdomar  1 689 1 775

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %  5,9 6,0
    
Öppenvård    

Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser  514 605

Genomsnitlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser.  47 886 43 530
    
Familjehem    

Antal placerade barn/ungdomar, inkl vårdnadsöverflyttade exkl asyl  142 157

Antal asylsökande  12 28

Antal vårddygn per placerad  849 849

Nettokostnad per vårddygn, kr  951 778
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSTOTAL    

 2010 2011 2012
    
Institutioner för 0-12-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar  14 16

Antal asylsökande  18 14

Antal vårddygn per placerad  242 246

Nettokostnad per vårddygn  4 103 5 077
    
Institutioner för 13-20-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar  61 58

Antal asylsökande  5 17

Antal vårddygn per placerad  560 544

Nettokostnad per vårddygn, kr  3 223 3 744
    
Äldreomsorg    

Insatser i ordinärt boende    

Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år 2 851 2 773 2 870

- varav vårdtagare över 65 år 2 446 2 626 2 760
    
Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, % 55% 55% 52%

    
Enligt hemtjänstvalet    

Utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar 524 728 560 393 567 724

- varav interna utförare, timmar 485 331 511 233 500 248

- varav extern utförare, timmar 39 397 49 160 67 476
    
Totalt antal utförda timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 798 037 773 619 776 448

Utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 485 331 511 233 500 248

Övrig tid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 312 706 262 386 276 200
    
Andel utförd tid hos vårdtagare av totala antalet timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare 
i egen regi, % 61 66 64

    
Bruttokostnad per utförd timma hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet interna utförare, kr 455 419 453

    
Utanför hemtjänstvalet    

Totalt antal timmar utanför hemtjänstvalet, timmar 141 510 201 315 175 280

Utförd tid hos vårdtagare utanför hemtjänstvalet, timmar 50 563 101 028 68 368

Övrig tid utanför hemtjänstvalet, timmar 90 947 100 287 106 912
    
Andel utförd tid hos vårdtagare av totala antalet timmar utanför hemtjänstvalet, 
interna utförare i egen regi, % 36 50 39

    
Matdistribution    

Antal personer med matdistribution 1 256 1 219 1 210

- varav kyld mat 668 652 567

- varav varm mat 588 567 643
    
Sjuksköterskor i ordinärt boende    

Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser 2 680 2 708 2 710
    
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende    

Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser 2 295 2 330 2 410
    
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SoL    

Antal placerade från stadsdelarna 135 125 124
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSTOTAL    

 2010 2011 2012
    
Antal producerade platser (lägenheter) i stadsdelarna 134 136 136

    
Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL    

Antal placerade från stadsdelarna 712 708 709
    
Antal producerade platser (lägenheter) i stadsdelarna 795 795 810

- varav entreprenadplatser 86 86 86
    
Korttidsvård    

Antal producerade korttidsplatser 138 127 127

Antal belagda dygn med korttidsvård 44 431 42 738 42 863

Bruttokostnad per vårddygn, kr 2 055 2 116 2 228

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare 42 091 40 090 35 570

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 785 711 810

Antal dygn per person med korttidsvård 54 56 44
    
Övrigt    

Trygghetstelefoner 2 487 2 451 2 670

Antal hemvårdsbidrag 305 304 290

VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2012 
 Norr Väster Öster totalt/snitt

     
Fritidsverksamhet     

Antal fritidsgårdar 5 6 5 16

Öppethållande timmar per vecka 132 170 142 148

Öppethållande dagar per vecka 7 6 6 6
     
Kultur     

Antal folkbibliotek 2 5 3 10

Öppethållande timmar per vecka 86 186 121 131
     
Skola     

Grundskola     

Antal elever från stadsdelen i grundskola 2 508 4 320 3 384 10 212

- varav individintegrerade elever 7 15 12 34
     
Antal egna elever i fristående skola 213 554 305 1 072

     
Produktionskostnader i stadsdelens skolor (ej specialskolor)     

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemens.spec.skolor 2 457 3 517 2 874 8 848

- varav antal elever i åk 1-3 846 1 289 1 097 3 232

- varav antal elever i åk 4-6 805 1 128 1 074 3 007

- varav antal elever i åk 7-9 806 1 100 703 2 609
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2012 
 Norr Väster Öster totalt/snitt

     
Produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr 
(ej kommungemensamma specialskolor) 81 529 84 234 87 265 84 467 

- varav administration 5 218 5 661 6 084 5 675

- varav skolmåltider 6 456 6 022 5 502 5 974

- varav elevvård 2 257 4 665 3 323 3 560

- varav skolskjutsar 3 023 2 633 2 407 2 668

- varav lokaler 21 620 21 091 21 120 21 247

- varav undervisning 36 900 36 736 40 168 37 896

- varav elevassistenter 3 135 4 310 5 306 4 307

- varav läromedel m m 2 166 2 163 2 583 2 300

- varav skolbibilotek 754 953 772 839
     
Lokalyta per elev, m² 16,7 14,7 15,8 15,6

     
Antal heltidslärare per 100 elever 7,8 7,8 8,0 7,9

 - varav heltidslärare exkl. lärare i modersmål och Svenska som andraspråk 7,6 7,7 7,5 7,6

Antal elevvårdspersonal per 100 elever 1,3 1,9 1,7 1,6

Antal egna elever med skolskjuts 440 1 475 520 2 435
     
Förskoleklass     

Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 260 483 365 1 108

- varav i fristiående verksamhet 8 28 14 50
     
Produktionskostnad, stadsdelens förskoleklasser     

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 270 446 358 1 074
     
Nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser 28 923 30 674 37 213 32 413

- varav personal 23 959 23 899 27 397 25 080

- varav lokaler 4 448 4 792 4 908 4 744

- varav övrigt 516 1 983 4 908 2 589
     
Elever per heltid pedagogisk personal 19,0 26,0 17,0 21,2

     
Obligatorisk särskola     

Antal elever från stadsdelen i särskola 13 37 50 100
     
Produktionskostnader i stadsdelens särskola (sdn Norr)     

Antal elever i stadsdelens särskola 96   96

- varav elever från annan kommun 1   1
     
Nettokostnad per elev i sdn:s skolor, kr 337 749   337 749

Antal elever per heltidslärare 3,7   3,7

Antal elever per heltid elevassistent 2,7   2,7
     
Fritidshem (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)     

Placerade barn     

Antal placerade barn från egen stadsdel 1 150 1 653 1 460 4 263

- varav i icke-kommunal verksamhet 45 108 40 193
     
Antal barn i pedagogisk omsorg 0 0 0 0

- varav i enskild verksamhet 0 0 0 0
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2012 
 Norr Väster Öster totalt/snitt

     
Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, % 85 76 77 79

- varav fritidshem 85 76 77 79

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0 0
     
Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 15 13 22 16

- varav fritidshem 15 13 22 16

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0 0
     
Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor     

Antal producerade platser i stadsdelen 951 1 211 948 3 110

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 140 1 222 1 399 3 761
     
Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 36 765 29 686 41 899 36 375

- varav personal, heltidsbarn, kr 28 956 23 569 30 840 27 906

- varav lokaler, heltidsbarn, kr 5 599 4 166 4 119 4 583

- varav övrigt, heltidsbarn, kr 2 210 1 951 6 940 3 885
     
Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 17 32 22 24

     
Pedagogisk omsorg     

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0 0
     
Förskola     

Placerade barn     

Antal placerade barn från egen stadsdel 1 426 2 226 1 770 5 422

- varav i fristående verksamhet 112 190 68 370
     
Antal barn i pedagogisk omsorg 15 2 20 37

- varav i enskild verksamhet 1 2 4 7
     
Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, % 94% 90% 87% 91%

- varav förskola 93% 90% 86% 89%

- varav i pedagogisk omsorg 1% 0% 1% 1%
     
Antal Vårdnadsbidrag (sdn Norr) 155 60  215

     
Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor     

Förskola     

Antal producerade platser i stadsdelen 1 066 1 640 1 300 4 006
     
Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 344 2 075 1 675 5 094

     
Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 132 346 125 602 130 965 129 137

- varav personal, heltidsbarn, kr 107 804 96 370 96 798 99 551

- varav lokaler, heltidsbarn, kr 17 490 20 712 15 594 18 194

- varav övrigt, heltidsbarn, kr 7 052 8 520 18 573 11 392
     
Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 5,9 5,3 4,8 5,3

     
Pedagogisk omsorg     

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 18 0 20 38
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2012 
 Norr Väster Öster totalt/snitt

     
Öppna förskolor     

Öppethållande timmar per vecka 18 42 40 100
     
Antal öppna förskolor 1 2 2 5

     
Bruttokostnad, tkr 560 1 970 954 3 484

     
Individ- och familjeomsorg     

Vård av barn och unga     

Barn och ungdom 0-20 år     

Antal akualiserade barn och ungdomar 375 710 690 1 775

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar 6,0% 5,9% 8,1% 6,0%
     
Öppenvård     

Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt 
behovsprövade öppna insatser 150 245 210 605

Genomsnitlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt 
behovsprövade öppna insatser. 39 986 47 735 41 157 43 530

     
Familjehem     

Antal placerade barn/ungdomar, inkl vårdnadsöverflyttade exkl asyl 38 54 65 157

Antal asylsökande 28  0 28

Antal vårddygn per placerad 300 243 306 849

Nettokostnad per vårddygn, kr 672 700 944 778
     
Institutioner för 0-12-åringar     

Antal placerade barn/ungdomar 2 6 8 16

Antal asylsökande 14  0 14

Antal vårddygn per placerad 70 46 130 246

Nettokostnad per vårddygn 7 500 5 000 3 800 5 077
     
Institutioner för 13-20-åringar     

Antal placerade barn/ungdomar 16 17 25 58

Antal asylsökande 17  0 17

Antal vårddygn per placerad 182 166 196 544

Nettokostnad per vårddygn, kr 3 500 4 300 3 500 3 744
     
Äldreomsorg     

Insatser i ordinärt boende     

Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år 1 140 950 780 2 870

- varav vårdtagare över 65 år 1 115 905 740 2 760
     
Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, % 50 64 39 52

     
Enligt hemtjänstvalet     

Utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar 280 000 179 724 108 000 567 724

- varav interna utförare, timmar 244 000 163 248 93 000 500 248

- varav extern utförare, timmar 36 000 16 476 15 000 67 476
     
Totalt antal utförda timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 344 000 277 448 155 000 776 448

Utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 244 000 163 248 93 000 500 248

Övrig tid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 100 000 114 200 62 000 276 200
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2012 
 Norr Väster Öster totalt/snitt

     
Andel utförd tid hos vårdtagare av totala antalet timmar 
enligt hemtjänstvalet, interna utförare i egen regi, % 71 59 60 64

     
Bruttokostnad per utförd timma hos vårdtagare 
enligt hemtjänstvalet interna utförare, kr 383 525 510 453

     
Utanför hemtjänstvalet     

Totalt antal timmar utanför hemtjänstvalet, timmar 70 000 52 480 52 800 175 280

Utförd tid hos vårdtagare utanför hemtjänstvalet, timmar 28 000 18 368 22 000 68 368

Övrig tid utanför hemtjänstvalet, timmar 42 000 34 112 30 800 106 912
     
Andel utförd tid hos vårdtagare av totala antalet timmar 
utanför hemtjänstvalet, interna utförare i egen regi, % 40 35 42 39

     
Matdistribution     

Antal personer med matdistribution 520 475 215 1 210

- varav kyld mat 222 150 195 567

- varav varm mat 298 325 20 643
     
Sjuksköterskor i ordinärt boende     

Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser 1 100 880 730 2 710
     
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende     

Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser 990 780 640 2 410
     
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SoL     

Antal placerade från egen stadsdel 44 28 52 124

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 58 27 51 136
     
Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL     

Antal placerade från egen stadsdel 271 234 204 709
     
Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 211 230 369 810

- varav entreprenadplatser 0 86 0 86
     
Korttidsvård     

Antal producerade korttidsplatser 19 20 88 127

Antal belagda dygn med korttidsvård 5 600 6 950 30 313 42 863

Bruttokostnad per vårddygn, kr 1 858 2 083 2 329 2 228

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare 14 310 12 500 8 760 35 570

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 275 275 260 810

Antal dygn per person med korttidsvård 52 45 34 44
     
Övrigt     

Trygghetstelefoner 1 100 950 620 2 670

Antal hemvårdsbidrag 90 120 80 290
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Stadsdelsnämnden Norr

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011 2012

Nettokostnader -44 500 -49 800

Kommunbidrag 44 500 49 800

Resultat 0 0

Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar

Lokalförsörjningsnämnden - -

Stadsdelsnämnden - -

Nämndens uppgift
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma 
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdels-
nämnd Norr ansvarar för uppgifter inom förskola, skola 
och fritidshem. Förutom att verka som kompetenscentrum 
inom dessa verksamheter och svara för gemensam utveck-
ling inom sakområdena ingår följande:

Finansierade av kommunbidrag

• Specialpedagogiskt kompetenscentrum
• Utvecklingsenheten
• Centrum för flerspråkigt lärande
• Vårdnadsbidrag
• Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
• IT-utveckling i skolan
Dessutom ansvarar Stadsdelsnämnden Norr för äldre-
omsorgens särskilda trygghetsplatser på grund av att dessa 
är lokaliserade till Sjöboklint. Ytterligare kommunge-
mensamma 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

Kommungemensam verksamhet

I verksamhetsområdet ingår, liksom för övriga stadsdels-
nämnder, produktion av platser inom vård- och omsorgs-
boende, korttid och dagverksamhet inom äldreomsorgen. 
Dessa verksamheter finansieras av internpriser.

Extern finansiering

• Ansvar för samtliga asylsökande barn och ungdomar 
som är behöver insatser genom Individ- och famil-
jeomsorgen. För ensamkommande barn omfattas även 
tiden efter att de har erhållit uppehållstillstånd.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2011 var 44,5 mnkr. Kommunsty-
relsen föreslår ett kommunbidrag på 49,8 mnkr. Eftersom 
antalet vårdnadsbidrag minskat har kommunbidraget 
minskats med 1,8 mnkr. Centrum för flerspråkigt lärande 
fick under 2011 en resursförstärkning med 4,3 mnkr. 
Denna nivåökning ingår i kommunbidraget för 2012.

Kommunbidraget tillförs 2,2 mnkr för kostnader i 
samband med lärarlyftet och förskollärarlyftet. Dessa har 
tidigare varit ett ansvar för Kommunstyrelsen.

Nämndens uppdrag 2012
Bland de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen 
ingår elevernas resultat i årskurs 3, 6 och 9. Inom ramen 
för det övergripande ansvaret för skolfrågor blir det en 
viktig uppgift för Stadsdelsförvaltningen Norr att tillse att 
samtliga skolenheter har säkra rutiner för att dokumentera 
resultatet för dessa mål såväl kommuntotalt som per kom-
mundel och skolenhet.

Av inledningsavsnittet om stadsdelsnämnderna framgår 
att Stadsdelsnämnden Norr får uppdrag om undervisning 
av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 
lärarnas administrativa arbetsuppgifter samt regler för 
skolskjutsar.
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Stadsdelsverksamhet 

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011 2012

Nettokostnader -808 410 -825 500

Kommunbidrag 808 410 825 500

Resultat 0 0

Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar

Lokalförsörjningsnämnden -41 100 -63 819

Stadsdelsnämnden - -

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

Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick 2011 ett kommunbidrag på 808,41 mnkr. 
Kommunstyrelsen föreslår för 2012 ett kommunbidrag på 
825,5 mnkr. 

Nämndens uppdrag 2012
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges 
uppdrag som gäller för samtliga nämnder.

Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. 
Stadsdelsnämnden får uppdrag att utreda förutsättning-
arna för att starta en fritidsgård på Norrmalm.
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Övergripande verksamhetsmål

Mål

Uppnått 
tertial 2

2011 
Mål 

2012
Mål 

2014

Förskola
Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna för stadsdelen, % 66 70 75

Hela kommunen 66 70 70

Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna för stadsdelen, %

Hela kommunen 30 30

Fritidshem
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom fritidsverksamheten för stadsdelen, % 71 77 100

Hela kommunen 84 91 100

Grundskola
Andel som har minst godkänt i alla ämnen i åk 9 för stadsdelen, % 91 92 100

Hela kommunen 81 85 88

Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska som 
andraspråk, matematik och engelska vid vårterminens slut för stadsdelen, % 83 85 100

Hela kommunen 80 86 94

Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena 
svenska/svenska som andraspråk och matematik vid vårterminens slut för stadsdelen, % 90 92 100

Hela kommunen 86 92 96

Äldreomsorg
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens 
i hemtjänsten i stadsdelen, % 88 93 100

Hela kommunen 88 90 94

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens 
i vård- och omsorgsboende i stadsdelen, % 91 95 100

Hela kommunen 88 91 94

Egen organisation
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i stadsdelen, % 5,4 5,0 4,5

Hela kommunen 5,0 4,9 4,5

Antal sjukfall över 60 dagar i stadsdelen 147 137 110

Hela kommunen 733 750 785

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten i stadsdelen 148 95 65

Hela kommunen 536 450 350

Tabellen ovan innehåller de mål som nämnden har föresla-
git för 2012 respektive 2014 för sina verksamheter. Dessa 
jämförs med de mål som Kommunstyrelsen föreslår för 
kommunen sammantaget. Nästa steg i processen blir att 
varje stadsdelsnämnd i sin slutliga nämndbudget för 2012 
anger mål för sin egen verksamhet som skall leda till att 
de kommuntotala målen ovan eller högre uppnås. I denna 
budget fastställs således inga mål för nämndens verksam-
het.

Investeringar
I investeringsplanen ingår om- och tillbyggnad av för-
skolorna Ljungagården (Fristad) och Frufällegården, ny 
förskola i Sparsör, ny förskola Östermalmsgården vid 
lasarettet, ny förskola i Centrum, om- och tillbyggnad 
av Bergdalskolan och en förstudie av ombyggnad av 
Erikslundskolan. Ett nytt vård- och omsorgsboende vid 
Kypegläntan byggs av AB Bostäder.
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar 5 5 5

Öppethållande timmar per vecka 143 144 132

Öppethållande dagar per vecka 6 7 7

Kultur
Antal folkbibliotek 2 2 2

Öppethållande timmar per vecka 86 86 86

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola 2 535 2 560 2 508

- varav individintegrerade elever 13 7 7

Antal egna elever i fristående skola 148 202 213

Produktionskostnader i stadsdelens skolor (ej specialskolor)
Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemens.spec.skolor 2 490 2 435 2 457

- varav antal elever i åk 1-3 846 840 846

- varav antal elever i åk 4-6 768 755 805

- varav antal elever i åk 7-9 876 840 806

Produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr 
(ej kommungemensamma specialskolor) 79 424 81 461 81 529

- varav administration 5 148 5 151 5 218

- varav skolmåltider 5 389 6 027 6 456

- varav elevvård 2 336 2 465 2 257

- varav skolskjutsar 2 419 3 053 3 023

- varav lokaler 19 371 21 906 21 620

- varav undervisning 36 781 36 976 36 900

- varav elevassistenter 4 167 3 866 3 135

- varav läromedel m m 3 366 1 500 2 166

- varav skolbibilotek 447 516 754

Lokalyta per elev, m² 16,2 16,9 16,7

Antal heltidslärare per 100 elever 8,0 7,8 7,8

 - varav heltidslärare exkl. lärare i modersmål och Svenska som andraspråk 7,9 7,6 7,6

Antal elevvårdspersonal per 100 elever 1,7 1,5 1,3

Antal egna elever med skolskjuts 465 453 440

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 283 258 260

- varav i fristiående verksamhet 10 8 8

Produktionskostnad, stadsdelens förskoleklasser

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 279 269 270

Nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser 29 607 27 538 28 923

- varav personal 23 187 22 863 23 959

- varav lokaler 3 622 4 378 4 448

- varav övrigt 2 799 297 516
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Elever per heltid pedagogisk personal 18 19 19

Obligatorisk särskola
Antal elever från stadsdelen i särskola 13 12 13

Produktionskostnader i stadsdelens särskola (sdn Norr)
Antal elever i stadsdelens särskola 61 98 96

- varav elever från annan kommun 1 1 1

Nettokostnad per elev i sdn:s skolor, kr 230 967 318 939 337 749

Antal elever per heltidslärare 5 4 4

Antal elever per heltid elevassistent 6 3 3

Fritidshem (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)
Placerade barn
Antal placerade barn från egen stadsdel 1 125 1 122 1 150

- varav i icke-kommunal verksamhet 36 45 45

Antal barn i pedagogisk omsorg 0 0 0

- varav i enskild verksamhet 0 0 0

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, % 84 86 85

- varav fritidshem 84 86 85

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 16 15 15

- varav fritidshem 16 15 15

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0

Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor
Antal producerade platser i stadsdelen 917 948 951

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 100 1 116 1 140

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 31 030 33 168 36 765

- varav personal, heltidsbarn, kr 24 624 27 045 28 956

- varav lokaler, heltidsbarn, kr 4 298 4 281 5 599

- varav övrigt, heltidsbarn, kr 2 108 1 842 2 210

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 17 17 17

Pedagogisk omsorg
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0

Förskola
Placerade barn
Antal placerade barn från egen stadsdel 1 339 1 428 1 426

- varav i fristående verksamhet 103 102 112

Antal barn i pedagogisk omsorg 24 15 15

- varav i enskild verksamhet 1 1 1

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, % 92 91 94

- varav förskola 90 90 93

- varav i pedagogisk omsorg 2 1 1
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Antal Vårdnadsbidrag (sdn Norr) 31 158 155

Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor
Förskola
Antal producerade platser i stadsdelen 958 984 1 066

Antal inskrivna barn  i stadsdelen 1 236 1 285 1 344

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 128 468 129 192 132 346

- varav personal, heltidsbarn,  kr 103 281 105 724 107 804

- varav lokaler, heltidsbarn,  kr 14 044 16 557 17 490

- varav övrigt, heltidsbarn,  kr 11 143 6 911 7 052

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 6 6 6

Pedagogisk omsorg
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 20 16 18

Öppna förskolor

Öppethållande timmar per vecka 20 18 18

Antal öppna förskolor 1 1 1

Bruttokostnad,  tkr 564 546 560

Individ- och familjeomsorg
Vård av barn och unga
Barn och ungdom 0-20 år
Antal akualiserade barn och ungdomar 360 375

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar 5,3 6,0

Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser 120 150

Genomsnitlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser. 26 455 39 986

Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar, inkl vårdnadsöverflyttade exkl asyl 31 38

Antal asylsökande 12 28

Antal vårddygn per placerad 300 300

Nettokostnad per vårddygn, kr 850 672

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar 2 2

Antal asylsökande 18 14

Antal vårddygn per placerad 66 70

Nettokostnad per vårddygn 3 731 7 500

Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar 17 16

Antal asylsökande 5 17

Antal vårddygn per placerad 160 182

Nettokostnad per vårddygn, kr 3 500 3 500
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år 1 128 1 123 1 140

- varav vårdtagare över 65 år 1 111 1 098 1 115

Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, % 49 45 50

Enligt hemtjänstvalet
Utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar 263 958 280 263 280 000

- varav interna utförare, timmar 239 573 255 433 244 000

- varav extern utförare, timmar 24 385 24 830 36 000

Totalt antal utförda timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 362 070 353 419 344 000

Utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 239 573 255 433 244 000

Övrig tid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 122 497 97 986 100 000

Andel utförd tid hos vårdtagare av totala antalet timmar enligt hemtjänstvalet, 
interna utförare i egen regi, % 66 72 71

Bruttokostnad per utförd timma hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet interna utförare, kr 394 362 383

Utanför hemtjänstvalet
Totalt antal timmar utanför hemtjänstvalet, timmar 59 624 86 565 70 000

Utförd tid hos vårdtagare utanför hemtjänstvalet, timmar 19 949 42 678 28 000

Övrig tid utanför hemtjänstvalet, timmar 39 675 43 887 42 000

Andel utförd tid hos vårdtagare av totala antalet timmar utanför hemtjänstvalet, 
interna utförare i egen regi, % 33 49 40

Matdistribution
Antal personer med matdistribution 521 499 520

- varav kyld mat 281 269 222

- varav varm mat 240 230 298

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser 1 102 1 113 1 100

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser 934 955 990

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SoL
Antal placerade från egen stadsdel 48 44 44

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 58 58 58

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal placerade från egen stadsdel 264 271 271

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 189 189 211

- varav entreprenadplatser 0 0 0

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser 30 19 19

Antal belagda dygn med korttidsvård 8 831 5 274 5 600

Bruttokostnad per vårddygn, kr 1 559 1 664 1 858
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VERKSAMHETSMÅTT
2010 2011 2012

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare 16 858 15 930 14 310

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 318 250 275

Antal dygn per person med korttidsvård 53 64 52

Övrigt
Trygghetstelefoner 1 077 1 057 1 100

Antal hemvårdsbidrag 86 90 90
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Stadsdelsnämnden Väster

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011 2012

Nettokostnader -24 300 -24 800

Kommunbidrag 24 300 24 850

Resultat 0 0

Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar

Lokalförsörjningsnämnden -

Stadsdelsnämnden -

Nämndens uppgift
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma 
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdels-
nämnden Väster ansvarar för uppgifter inom individ- och 
familjeomsorg samt kost och lokalvård. 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
• Familjekollo
• Städkonsulent

Kommungemensam verksamhet

Finansierade av internersättningar

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

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 24,8 
mnkr. Därutöver finansieras en betydande produktion 
genom betalningar från samtliga stadsdelsnämnder.

Nämndens uppdrag 2012
Nämnden ansvarar för de övergripande kostfrågorna 
för hela kommunen. Nämnden har sedan tidigare  ett 
uppdrag att utreda en ökad lokal tillagning av mat i kom-
munens olika verksamheter. Utredningen skall slutföras 
under 2012.
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Stadsdelsverksamhet 

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011 2012

Nettokostnader -996 630 -1 027 400

Kommunbidrag 996 630 1 027 400

Resultat 0 0

Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar

Lokalförsörjningsnämnden -21 875 -20 767

Stadsdelsnämnden - -

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

Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick 2011 ett kommunbidrag på 996,63 mnkr. 
Kommunstyrelsen föreslår för 2012 ett kommunbidrag på 
1 027,4 mnkr. 

Nämndens uppdrag 2012
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges 
uppgifter som gäller för samtliga nämnder.
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Övergripande verksamhetsmål

Mål

Uppnått 
tertial 2

2011 
Mål 

2012
Mål 

2014

Förskola
Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna för stadsdelen, % 71 75 75

Hela kommunen 66 70 70

Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna för stadsdelen, %

Hela kommunen 30 30

Fritidshem
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom fritidsverksamheten för stadsdelen, % 92 95 100

Hela kommunen 84 91 100

Grundskola
Andel som har minst godkänt i alla ämnen i åk 9 för stadsdelen, % 81 81 88

Hela kommunen 81 85 88

Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska 
som andraspråk, matematik och engelska vid vårterminens slut för stadsdelen, % 71 86 92

Hela kommunen 80 86 94

Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena 
svenska/svenska som andraspråk och matematik vid vårterminens slut för stadsdelen, % 84 91 94

Hela kommunen 86 92 96

Äldreomsorg
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande 
bedömd kompetens i hemtjänsten i stadsdelen, % 88 88 92

Hela kommunen 88 90 94

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande 
bedömd kompetens i vård- och omsorgsboende i stadsdelen, % 84 88 92

Hela kommunen 88 91 94

Egen organisation
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i stadsdelen, % 6,0 6,0 5,5

Hela kommunen 5,0 4,9 4,5

Antal sjukfall över 60 dagar i stadsdelen 202 200 190

Hela kommunen 733 750 785

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten i stadsdelen 129 100 80

Hela kommunen 536 450 350

Tabellen ovan innehåller de mål som nämnden har föresla-
git för 2012 respektive 2014 för sina verksamheter. Dessa 
jämförs med de mål som Kommunstyrelsen föreslår för 
kommunen sammantaget. Nästa steg i processen blir att 
varje stadsdelsnämnd i sin slutliga nämndbudget för 2012 
anger mål för sin egen verksamhet som skall leda till att 
de kommuntotala målen ovan eller högre uppnås. I denna 
budget fastställs således inga mål för nämndens verksam-
het.

Investeringar

I investeringsplanen ingår ny förskola på Hestra, 
Dammsvedjan och Islandsgatan på Göta, en ombyggnad 
av Särlaskolan, en ny idrottshall vid Daltorpskolan, en 
ombyggnad av Kristinebergskolan och en ombyggnad 
av Norrbyskolan till kontors- och verksamhetslokaler för 
äldreomsorgen. En utbyggnad av en förskola i Rydboholm 
utreds.
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VERKSAMHETSMÅTT 2010 2011 2012

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar 6 6 6

Öppethållande timmar per vecka 213 173 170

Öppethållande dagar per vecka 5 6 6

Kultur
Antal folkbibliotek 5 5 5

Öppethållande timmar per vecka 179 180 186

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola 3 753 3 781 4 320

- varav individintegrerade elever 16 18 15

Antal egna elever i fristående skola 404 470 554

Produktionskostnader i stadsdelens skolor (ej specialskolor)
Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemens. spec. skolor 3 484 3 497 3 517

- varav antal elever i åk 1-3 1 137 1 200 1 289

- varav antal elever i åk 4-6 1 064 1 068 1 128

- varav antal elever i åk 7-9 1 283 1 229 1 100

Produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr 
(ej kommungemensamma specialskolor) 84 562 85 248 84 234

- varav administration 5 247 4 973 5 661

- varav skolmåltider 5 420 5 937 6 022

- varav elevvård 2 836 3 260 4 665

- varav skolskjutsar 2 306 1 982 2 633

- varav lokaler 20 487 20 984 21 091

- varav undervisning 40 855 40 536 36 736

- varav elevassistenter 4 246 4 970 4 310

- varav läromedel m m 2 657 2 123 2 163

- varav skolbibilotek 508 484 953

Lokalyta per elev, m² 14,9 14,8 14,7

Antal heltidslärare per 100 elever 8,5 8,3 7,8

 - varav heltidslärare exkl. lärare i modersmål och Svenska som andraspråk 8,3 8,1 7,7

Antal elevvårdspersonal per 100 elever 1,9 1,6 1,9

Antal egna elever med skolskjuts 1 069 1 125 1 475

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 458 445 483

- varav i fristiående verksamhet 23 28 28

Produktionskostnad, stadsdelens förskoleklasser

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 434 430 446

Nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser 32 807 35 990 30 674

- varav personal 24 719 27 378 23 899

- varav lokaler 5 482 5 140 4 792

- varav övrigt 2 605 3 472 1 983
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VERKSAMHETSMÅTT 2010 2011 2012

Elever per heltid pedagogisk personal 17 18 26

Obligatorisk särskola
Antal elever från stadsdelen i särskola 40 38 37

Produktionskostnader i stadsdelens särskola (sdn Norr)

Antal elever i stadsdelens särskola 12

- varav elever från annan kommun 0

Nettokostnad per elev i sdn:s skolor, kr 281 833

Antal elever per heltidslärare 3

Antal elever per heltid elevassistent 4

Fritidshem (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)
Placerade barn
Antal placerade barn från egen stadsdel 1 558 1 590 1 653

- varav i icke-kommunal verksamhet 130 105 108

Antal barn i pedagogisk omsorg 0 0 0

- varav i enskild verksamhet 0 0 0

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, % 79 77 76

- varav fritidshem 79 77 76

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 15 14 13

- varav fritidshem 15 14 13

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0

Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor
Antal producerade platser i stadsdelen 1 163 1 265 1 211

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 376 1 459 1 222

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 32 686 37 041 29 686

- varav personal, heltidsbarn, kr 24 254 24 452 23 569

- varav lokaler, heltidsbarn, kr 4 726 4 651 4 166

- varav övrigt, heltidsbarn, kr 3 705 7 938 1 951

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 22 21 32

Pedagogisk omsorg
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0

Förskola
Placerade barn
Antal placerade barn från egen stadsdel 2 106 2 191 2 226

- varav i fristående verksamhet 173 180 190

Antal barn i pedagogisk omsorg 22 20 2

- varav i enskild verksamhet 6 8 2

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, % 91 90 90

- varav förskola 90 89 90

- varav i pedagogisk omsorg 1 1 0
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VERKSAMHETSMÅTT 2010 2011 2012

Antal Vårdnadsbidrag (sdn Norr) 58 56 60

Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor
Förskola
Antal producerade platser i stadsdelen 1 452 1 537 1 640

Antal inskrivna barn  i stadsdelen 1 876 1 993 2 075

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 128 360 120 692 125 602

- varav personal, heltidsbarn,  kr 98 902 94 444 96 370

- varav lokaler, heltidsbarn,  kr 18 330 20 227 20 712

- varav övrigt, heltidsbarn,  kr 11 128 6 021 8 520

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 6 6 5

Pedagogisk omsorg
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 16 20 0

Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka 50 48 42

Antal öppna förskolor 2 2 2

Bruttokostnad,  tkr 1 719 1 950 1 970

Individ- och familjeomsorg
Vård av barn och unga
Barn och ungdom 0-20 år
Antal akualiserade barn och ungdomar 678 710

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar 7,1 5,9

Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser 204 245

Genomsnitlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser. 62 724 47 735

Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar, inkl vårdnadsöverflyttade exkl asyl 46 54

Antal asylsökande

Antal vårddygn per placerad 243 243

Nettokostnad per vårddygn, kr 1 083 700

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar 4 6

Antal asylsökande

Antal vårddygn per placerad 46 46

Nettokostnad per vårddygn 5 495 5 000

Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar 19 17

Antal asylsökande

Antal vårddygn per placerad 204 166

Nettokostnad per vårddygn, kr 2 740 4 300
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VERKSAMHETSMÅTT 2010 2011 2012

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år 990 930 950

- varav vårdtagare över 65 år 929 883 905

Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, % 61 64 64

Enligt hemtjänstvalet
Utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar 160 367 174 130 179 724

- varav interna utförare, timmar 151 243 158 800 163 248

- varav extern utförare, timmar 9 124 15 330 16 476

Totalt antal utförda timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 276 856 272 200 277 448

Utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 151 243 158 800 163 248

Övrig tid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 125 613 113 400 114 200

Andel utförd tid hos vårdtagare av totala antalet timmar enligt hemtjänstvalet, 
interna utförare i egen regi, % 55 58 59

Bruttokostnad per utförd timma hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet 
interna utförare, kr 515 476 525

Utanför hemtjänstvalet
Totalt antal timmar utanför hemtjänstvalet, timmar 56 678 88 950 52 480

Utförd tid hos vårdtagare utanför hemtjänstvalet, timmar 16 000 44 350 18 368

Övrig tid utanför hemtjänstvalet, timmar 40 678 44 600 34 112

Andel utförd tid hos vårdtagare av totala antalet timmar utanför hemtjänstvalet,
interna utförare i egen regi, % 28 50 35

Matdistribution
Antal personer med matdistribution 493 475 475

- varav kyld mat 157 150 150

- varav varm mat 336 325 325

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser 870 860 880

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser 757 750 780

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SoL
Antal placerade från egen stadsdel 30 28 28

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 25 27 27

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal placerade från egen stadsdel 231 229 234

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 230 230 230

- varav entreprenadplatser 86 86 86

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser 20 20 20

Antal belagda dygn med korttidsvård 7 739 6 950 6 950

Bruttokostnad per vårddygn, kr 1 828 1 947 2 083

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare 13 679 15 400 12 500
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VERKSAMHETSMÅTT 2010 2011 2012

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 268 311 275

Antal dygn per person med korttidsvård 51 50 45

Övrigt
Trygghetstelefoner 789 825 950

Antal hemvårdsbidrag 114 114 120
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Stadsdelsnämnden Öster

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011 2012

Nettokostnader -24 200 -32 100

Kommunbidrag 24 200 32 100

Resultat 0 0

Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar

Lokalförsörjningsnämnden - -

Stadsdelsnämnden - -

Nämndens uppgift
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma 
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdels-
nämnd 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

Kommungemensam verksamhet

Finansierade av internersättningar

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

Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick för 2011 ett kommunbidrag på 24,9 mnkr. 
Kommunstyrelsen föreslår för 2012 ett kommunbidrag 
på 32,1 mnkr. Nämnden har det ekonomiska ansvaret för 
platser på vård- och omsorgsboende för personer som flyt-
tat från andra kommuner. Antalet har ökat kraftigt varför 
kommunbidraget ökas med 6,8 mnkr.

Nämndens uppdrag 2012
Av det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna fram-
går att nämnden får ett uppdrag att utreda träffpunkter 
för äldre och anhörigcentral, rutiner för kvalitetssäkring av 
den sociala dokumentationen inom äldreomsorgen samt 
samordna redovisning av det sociala innehållet i verksam-
heten i äldreboendena.
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Stadsdelsverksamhet 

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011 2012

Nettokostnader -874 600 -893 700

Kommunbidrag 874 600 893 700

Resultat 0 0

Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar

Lokalförsörjningsnämnden -21 875 -14 953

Stadsdelsnämnden -640 -

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

Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick 2011 ett kommunbidrag på 879 250 tkr 
mnkr. Kommunstyrelsen föreslår för 2012 ett kommunbi-
drag på 893,7 mnkr

Nämndens uppdrag 2012
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de 
uppdrag som gäller för stadsdelsnämnderna.
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Övergripande verksamhetsmål

Mål

Uppnått 
tertial 2

2011 
Mål 

2012
Mål 

2014

Förskola
Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna för stadsdelen, % 59 69 70

Hela kommunen 66 70 70

Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna för stadsdelen, %

Hela kommunen 30 30

Fritidshem
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom fritidsverksamheten för stadsdelen, % 88 99 100

Hela kommunen 84 91 100

Grundskola
Andel som har minst godkänt i alla ämnen i åk 9 för stadsdelen, % 72 79 88

Hela kommunen 81 85 88

Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska 
som andraspråk, matematik och engelska vid vårterminens slut för stadsdelen, % 88 88 92

Hela kommunen 80 86 94

Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena 
svenska/svenska som andraspråk och matematik vid vårterminens slut för stadsdelen, % 84 92 94

Hela kommunen 86 92 96

Äldreomsorg
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande 
bedömd kompetens i hemtjänsten i stadsdelen, % 88 90 94

Hela kommunen 88 90 94

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande 
bedömd kompetens i Vård- och omsorgsboende i stadsdelen, % 87 90 94

Hela kommunen 88 91 94

Egen organisation
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i stadsdelen, % 5,3 4,7 4,5

Hela kommunen 5,0 4,9 4,5

Antal sjukfall över 60 dagar i stadsdelen 165 170 165

Hela kommunen 733 750 785

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten i stadsdelen 158 100 90

Hela kommunen 536 450 350

Tabellen ovan innehåller de mål som nämnden har föresla-
git för 2012 respektive 2014 för sina verksamheter. Dessa 
jämförs med de mål som Kommunstyrelsen föreslår för 
kommunen sammantaget. Nästa steg i processen blir att 
varje stadsdelsnämnd i sin slutliga nämndbudget för 2012 
anger mål för sin egen verksamhet som skall leda till att 
de kommuntotala målen ovan eller högre uppnås. I denna 
budget fastställs således inga mål för nämndens verksam-
het.

Investeringar
I investeringsplanen ingår ombyggnad av Bodaskolan, en 
förstudie av ombyggnad av Gånghesterskolan, en förstudie 
av ombyggnad av Myråsskolan samt en ny förskolor vid 
Milstensgatan och Myråsskolan.
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VERKSAMHETSMÅTT 2010 2011 2012

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar 5 5 5

Öppethållande timmar per vecka 175 175 142

Öppethållande dagar per vecka 5 6 6

Kultur
Antal folkbibliotek 3 3 3

Öppethållande timmar per vecka 123 123 121

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola 3 541 3 482 3 384

- varav individintegrerade elever 12 12 12

Antal egna elever i fristående skola 254 269 305

Produktionskostnader i stadsdelens skolor (ej specialskolor)
Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemens.spec.skolor 2 986 2 909 2 874

- varav antal elever i åk 1-3 1 110 1 094 1 097

- varav antal elever i åk 4-6 1 040 1 067 1 074

- varav antal elever i åk 7-9 836 748 703

Produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr 
(ej kommungemensamma specialskolor) 85 751 84 881 87 265

- varav administration 5 853 5 865 6 084

- varav skolmåltider 6 036 5 471 5 502

- varav elevvård 2 973 3 160 3 323

- varav skolskjutsar 2 565 2 320 2 407

- varav lokaler 18 340 19 379 21 120

- varav undervisning 42 284 40 239 40 168

- varav elevassistenter 4 591 5 114 5 306

- varav läromedel m m 2 336 2 556 2 583

- varav skolbibilotek 773 777 772

Lokalyta per elev, m² 15,9 15,6 15,8

Antal heltidslärare per 100 elever 9,3 9,0 8,0

 - varav heltidslärare exkl. lärare i modersmål och Svenska som andraspråk 8,3 8,5 7,5

Antal elevvårdspersonal per 100 elever 1,6 1,7 1,7

Antal egna elever med skolskjuts 547 518 520

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 381 396 365

- varav i fristiående verksamhet 11 13 14

Produktionskostnad, stadsdelens förskoleklasser

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 363 383 358

Nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser 34 784 33 553 37 213

- varav personal 27 753 24 984 27 397

- varav lokaler 6 241 4 587 4 908

- varav övrigt 790 3 982 4 908
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VERKSAMHETSMÅTT 2010 2011 2012

Elever per heltid pedagogisk personal 15 16 17

Obligatorisk särskola
Antal elever från stadsdelen i särskola 52 41 50

Produktionskostnader i stadsdelens särskola (sdn Norr)

Antal elever i stadsdelens särskola 27

- varav elever från annan kommun 2

Nettokostnad per elev i sdn:s skolor, kr 493 741

Antal elever per heltidslärare 2

Antal elever per heltid elevassistent 2

Fritidshem (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)
Placerade barn
Antal placerade barn från egen stadsdel 1 352 1 337 1 460

- varav i icke-kommunal verksamhet 36 29 40

Antal barn i pedagogisk omsorg 0 0 0

- varav i enskild verksamhet 0 0 0

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, % 80 80 77

- varav fritidshem 80 80 77

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 14 12 22

- varav fritidshem 14 12 22

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0

Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor
Antal producerade platser i stadsdelen 1 081 1 069 948

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 293 1 318 1 399

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 35 848 42 975 41 899

- varav personal, heltidsbarn, kr 27 368 27 264 30 840

- varav lokaler, heltidsbarn, kr 4 252 3 652 4 119

- varav övrigt, heltidsbarn, kr 4 228 12 059 6 940

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 20 21 22

Pedagogisk omsorg
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0

Förskola
Placerade barn
Antal placerade barn från egen stadsdel 1 717 1 766 1 770

- varav i fristående verksamhet 85 78 68

Antal barn i pedagogisk omsorg 17 16 20

- varav i enskild verksamhet 1 4 4

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, % 84 86 87

- varav förskola 84 84 86

- varav i pedagogisk omsorg 1 2 1
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Antal Vårdnadsbidrag (sdn Norr) 59

Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor
Förskola
Antal producerade platser i stadsdelen 1 183 1 252 1 300

Antal inskrivna barn  i stadsdelen 1 602 1 666 1 675

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 134 841 130 945 130 965

- varav personal, heltidsbarn,  kr 107 627 96 921 96 798

- varav lokaler, heltidsbarn,  kr 16 952 15 293 15 594

- varav övrigt, heltidsbarn,  kr 10 261 18 731 18 573

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 6 6 5

Pedagogisk omsorg
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 19 17 20

Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka 40 40 40

Antal öppna förskolor 2 2 2

Bruttokostnad,  tkr 829 928 954

Individ- och familjeomsorg
Vård av barn och unga
Barn och ungdom 0-20 år
Antal akualiserade barn och ungdomar 651 690

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar 7,6 8,1

Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser 190 210

Genomsnitlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser. 45 489 41 157

Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar, inkl vårdnadsöverflyttade exkl asyl 65 65

Antal asylsökande 0 0

Antal vårddygn per placerad 306 306

Nettokostnad per vårddygn, kr 944 944

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar 8 8

Antal asylsökande 0 0

Antal vårddygn per placerad 130 130

Nettokostnad per vårddygn 3 800 3 800

Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar 25 25

Antal asylsökande 0 0

Antal vårddygn per placerad 196 196

Nettokostnad per vårddygn, kr 3 500 3 500
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Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år 733 720 780

- varav vårdtagare över 65 år 406 645 740

Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, % 58 60 39

Enligt hemtjänstvalet
Utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar 100 403 106 000 108 000

- varav interna utförare, timmar 94 515 97 000 93 000

- varav extern utförare, timmar 5 888 9 000 15 000

Totalt antal utförda timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 159 111 148 000 155 000

Utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 94 515 97 000 93 000

Övrig tid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 64 596 51 000 62 000

Andel utförd tid hos vårdtagare av totala antalet timmar enligt hemtjänstvalet, interna 
utförare i egen regi, % 59 66 60

Bruttokostnad per utförd timma hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet interna utförare, kr 514 475 510

Utanför hemtjänstvalet
Totalt antal timmar utanför hemtjänstvalet, timmar 25 208 25 800 52 800

Utförd tid hos vårdtagare utanför hemtjänstvalet, timmar 14 614 14 000 22 000

Övrig tid utanför hemtjänstvalet, timmar 10 594 11 800 30 800

Andel utförd tid hos vårdtagare av totala antalet timmar utanför hemtjänstvalet, interna 
utförare i egen regi, % 58 54 42

Matdistribution
Antal personer med matdistribution 242 245 215

- varav kyld mat 230 233 195

- varav varm mat 12 12 20

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser 708 735 730

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser 604 625 640

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SoL
Antal placerade från egen stadsdel 57 53 52

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 51 51 51

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal placerade från egen stadsdel 217 208 204

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 376 376 369

- varav entreprenadplatser 0 0 0

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser 88 88 88

Antal belagda dygn med korttidsvård 27 861 30 514 30 313

Bruttokostnad per vårddygn, kr 2 275 2 232 2 329

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare 11 554 8 760 8 760
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Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 199 150 260

Antal dygn per person med korttidsvård 58 58 34

Övrigt
Trygghetstelefoner 621 569 620

Antal hemvårdsbidrag 105 100 80
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Finansiering

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2010 2011 2012

Intäkter 524 897 546 542 531 964

Kostnader -236 231 -301 861 -295 564

Nettointäkter 288 666 244 681 236 400

Verksamhetsbeskrivning
För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för 
att redovisningen skall bli rättvisande, belastas de olika 
verksamheterna med vissa kal kyl mäs si ga kost  nader, främst 
kostnader för pensioner och för det kapital som användes 
i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt 
under huvud programmet Finansiering.

Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter 
påföres resp verksamhet med ett pålägg på per  so nal -
kostnaderna. Detta pålägg är en s k kalkylmässig kostnad 
hos nämnderna och redovisas som en intäkt under Finan -
sie rings pro  grammet. De verkliga pensions kostna derna 
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 kapi tal an  vändning 
belastas nämnderna med kostnader för det kapital som 
bundits i verk sam heten i form av kapi tal kost nader för 
utnyttjade materiella an läggnings till gångar. Kommunen 
tillämpar den s k reala annuitetsmetoden, som innebär 
att kapitalkostnaden för delas lika i fast pen ning värde 
över investeringens livslängd. Annuitets beloppen justeras 
sedan årligen i förhål lan  de till förändringar i konsument-
prisindex. Avkastningskravet, den s k realräntan, har 
av Kommunfull mäktige fastställts till 3,5 %. Kapi tal-
kostnaderna be las tar nämn derna fr o m bud get året året 
efter det att investering en skett.

Verksamheten 2012
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 173,5 mnkr, 
som finansieras med ett påslag på 6,83 % inkl löneskatt på 
lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensio-
nen, i genomsnitt 4,7 % av lönesumman avsätts individu-
ellt medan 0,5 % avser förmånsbestämd ålderspension för 
inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Avsättningen på 
5,2 % (exkl löneskatt) är oförändrad jämfört med 2011. 
För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras 
149,8 mnkr medan den förmånsbestämda delen beräknas 
uppgå till 14,2 mnkr. Kostnaden för utbetalningarna av 
t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, den s k ansvarsför-
bindelsen är budgeterad till 116,8 mnkr. 

De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anlägg nings-
tillgångar har beräknats till 348,0 mnkr, varav 15,0 mnkr 
avser investeringar under 2011.

I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer 
som anges i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt moms-
statsbidrag på 18 % av hyreskostnaden. Momsstatsbidraget 
är beräknat till 10,0 mnkr

Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till 
280,6 mnkr. Nämnderna har i kalkylmässiga kapital- och 
pensionskostnader m m påförts 521,5 mnkr, som här 
neutraliseras genom en intäkt med samma belopp. Till-
sam mans med 10,0 mnkr i ersättning för viss mervärdes-
skatt, ökning av semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga 
kostnadsposter på netto 7,5 mnkr uppgår de beräknade 
netto  intäkterna under finansieringsprogrammet till 236,4 
mnkr.
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Kommunfullmäktiges beslut

I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller 
kommunbidrag. I investeringsbudgeten anvisas anslag 
pro jekt vis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i 
budgeten eller genom sär skilda fullmäktige beslut. I de fall 
an  slag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i 
inves te rings budgeten med ”B”.

Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och 
investeringsanslagen fatta särskilda beslut om skattesatsen 
samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redo-
visas förändringar i taxor och avgifter i budgeten, i vissa 
fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor.

Enligt de riktlinjer för kommunens penninghantering 
Kommunfullmäktige fastställde den 21 mars 1996 skall 
omfattningen av den långfristiga upplåningen läggas 
fast i budgeten. Med långfristig upplåning me nas då lån 
med en beräknad faktisk löptid över ett år, även om den 
formella förfallotiden är kortare. Enligt finansieringsbud-
geten beräknas ingen ökning av de långfristiga skulderna 
2012. Handlings bered skap erfordras dock för eventuella 
budgetavvikelser, då ökade netto kostnader eller inves-
teringar enbart kan finansieras med ökad upplåning. 
Kommunstyrelsens förslag grundas på att låneramen sätts 
till 200 mnkr för den kommunala förvaltningsorgani-
sationen. Utöver denna låneram får Kommunstyrelsen 
enligt riktlinjerna dels ta upp kort fristiga lån för att parera 
förskjutningar mellan in- och utbetal ningar under året 
samt för finansiering av de kommunala före tagens behov 
av rörelse kapital inom det s k koncernkontot, dels omsätta 
tidigare upptagna lång fris tiga lån. För förmedlade lån 
till de kommunala bolagen gäller att Kommunstyrelsen 
är bemyndigad att ta upp lån motsvarande de godkända 
investeringsbudgetarna.

Kommunstyrelsen har sedan 1993 bemyndigats att i 
Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om investe rings-
an slag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare 
handläggningstider. En förut sätt ning för be myndigandet 
är att projekten ifråga var med tagna i investeringsbud-
geten och till såväl innehåll som utgifter och inkomster 
följer vad som angivits i budgeten. Samma be myn digande 
förslås även för år 2012.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också 
bemyndigas att besluta om til läggs an  slag för oförutsedda 

kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 
kr. Kommun styrel sen föreslås också bemyndigas att be-
sluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill 
ett belopp på högst 5 000 000 kr per förvärv/ försäljning. 
Ärenden av principiell betydelse förut sätts dock prövas av 
Kommunfullmäktige oavsett belopp.

Kom mun styrelsen föreslås liksom föregående år också 
bemyndigas att besluta om dels förbud mot återbesättande 
av vakanta tjänster, dels placering av över talig personal på 
vakanta tjänster. 

Kommunfullmäktige beslutar

att  i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kom-
munbidrag (kr)

Kommunfullmäktige 10 000 000
Revisorskollegiet 4 150 000
Kommunstyrelsen
- Stadskansliet 63 500 000
- kommungemensam verksamhet 103 900 000
Valnämnden 300 000
Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning 0
- ö v r igt 26 700 000
Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa 128 950 000
- föreningsbidrag 39 000 000
Servicenämnden 0
Samhällsbyggnadsnämnden 32 300 000
Tekniska nämnden
- väghållning, parker m m 121 900 000
- persontransporter 56 800 000
Mi ljö- och konsumentnämnden 17 100 000
Kulturnämnden 125 650 000
Utbildningsnämnden 457 900 000
Arbetslivsnämnden 210 150 000
Sociala omsorgsnämnden 604 350 000
Överförmyndarnämnden 4 850 000
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Stadsdelsnämnd Norr
-kommungemensam verksamhet 49 800 000
-stadsdelsverksamhet 825 500 000
Stadsdelsnämnd Väster
-kommungemensam verksamhet 24 850 000
-stadsdelsverksamhet 1 027 400 000
Stadsdelsnämnd Öster
-kommungemensam verksamhet 32 100 000
-stadsdelsverksamhet 893 700 000

att  investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig 
grund för kommunens investe ringsverk samhet under 
perioden 2012-2014, varvid anslag i budgeten för år 
2012 beviljas i enlighet med vad som särskilt mar-
kerats

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och 
besluta om anslag till de projekt som upptagits i 
investerings budgeten under förutsättningen att 
utgiften för respektive projekt inte överstiger vad som 
avsatts i budgeten

att  fastställa skattesatsen för år 2012 till 21:06 % 
under förutsättning att skatteväxlingen med Västra 
Götalandsregionen genomförs 2012-01-01. Annars 
kvarstår dagens skattesats om 21,49 %.

att fastställa nedanstående taxor och avgifter:
 -  Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och 

tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel enligt bilaga A

 -  Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område enligt bilaga B

 -  Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
enligt bilaga C

 -   Plan- och bygglovtaxa  enligt bilaga D

att  lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommun-
fullmäktige oförändrade under år 2012 förutom 
renhållningstaxan och VA-taxan som läggs fram som 
särskilda ärenden

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att under år 2012 
uppta nya långfristiga lån på sammanlagt högst 
200 000 000 kr

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2012 uppta 
långfristiga lån för förmedling till kommunens bolag 
på sammanlagt högst de godkända investeringsbud-
getarna för bolagen

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om till-
läggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för 
sam manlagt 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 tilläggs-
anslag för ökade kostnader inom vårdformen Öppen 
psykiatrisk tvångsvård och barn med funktions-
hinder som behöver stora insatser för sammanlagt 
5 000 000 kr

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördel-
ning av högst 2 000 000 kr till projekt för utveckling 
av staden

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördel-
ning av högst 2 000 000 kr till stöd för lokal utveck-
ling

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördel-
ning av statsbidrag avseende barnomsorg till stads-
delsnämnderna 

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 
2012

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

  Christer Johansson
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Moderaternas budgetförslag 
för Borås Stad 2012

Valfrihet, socialt ansvarstagande, god ekonomi och hållbar 
utveckling genomsyrar Alliansens politik i Borås. Vårt fo-
kus och våra prioriteringar skiljer sig på väsentliga punkter 
från de Rödgrönas då vår politik utgår från en absolut tro 
på människans egna förmåga och vilja till ansvar. Vi i Alli-
ansen anser att det är varje människas inre styrka som läg-
ger grunden för det gemensamma samhällsbygget. Ingen 
kraft är starkare än den vi gemensamt besitter och den 
kommer bäst till sin rätt genom frihet och valmöjligheter. 
Fokus ska därför alltid ligga på att ge var och en största 
möjliga inflytande över sin egen livssituation. Politiken ska 
förvalta skattemedel endast utifrån boråsarens bästa.

Alliansens målsättning är att Borås även fortsättningsvis 
ska ha en god kommunal ekonomi. Detta ansvarstagande 
handlar om att värna människors trygghet och en god 
välfärd; att kunna garantera boråsarna den service och 
de tjänster de efterfrågar. Vi i Alliansen väljer därför att 
ta ekonomisk höjd inför framtiden samtidigt som vi ger 
verksamheterna bästa möjliga förutsättningar. För budget-
året 2012 vill vi lyfta fram tre strategiska områden: Fler 
boråsare i arbete, Valfrihet i välfärden samt Den attraktiva 
staden.

Fler boråsare i arbete 
Jobb handlar ytterst om människors möjlighet att kunna 
försörja sig, att vara en del av en arbetsgemenskap och 
kunna förändra sitt liv till det bättre. Alla människor ska 
kunna få jobb utifrån sin egen förmåga, det ska vara både 
ett mål och en rättighet. Jobbfrågan handlar även om att 
vi ska kunna ha höga ambitioner för välfärden, att möta 

Alliansens gemensamma plattform

miljö- och klimatutmaningarna på bästa sätt samt stå 
starka i den globala konkurrens vi upplever. 

För att fler boråsare ska kunna jobba gäller det att skapa 
goda förutsättningar. Det ska vara lätt att vara företagare i 
Borås och ett gott företagsklimat ska råda. Därför arbetar 
vi vidare med t ex bemötandefrågor och ”en dörr in”-
konceptet. Nya etableringar och utökningar av företag ska 
uppmuntras och vi ska fortsätta att vara en innovations-, 
textil- och miljöstad. I detta sammanhang spelar ambitio-
nen om Bildningsstaden och Högskolan i Borås en viktig 
roll. Utbildning, spetskunskap och innovativ forskning 
driver på företagandet. Samtidigt kompletteras bilden av 
spännande framtidsprojekt tillsammans med näringsliv 
och Högskolan; Simonsland och Business Region Borås 
(näringslivssamverkan) är två exempel.

En annan viktig förutsättning är goda kommunikationer. 
Som en del av Sveriges tredje största pendlingsområde är 
kommunikationer till och från Borås av största vikt. Sam-
tidigt bör arbetsintensiva områden inom Borås prioriteras 
lokalt. Tack vare Alliansregeringens satsning på västsven-
ska paketet och infrastruktur i budget 2012 kommer det 
bli lättare att ta sig till både jobb och studier, vilket stärker 
Borås konkurrenskraft och möjliggör fler jobb. 

Arbete ger ett mervärde i form av stolthet över att kunna 
bidra och försörja sig. Samtidigt tar man del i samhället 
och kan utvecklas till sin fulla potential. För att alla ska 
kunna arbeta utifrån sin egen förmåga gäller det att vi 
hittar innovativa och flexibla lösningar. Privata näringsid-
kare bedriver – i samarbete med t ex Samhall och Sveriges 
kommuner – framgångsrika projekt för personer som står 
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långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill se fler lösningar av 
detta slag och att Borås aktivt deltar, för allas rätt till ett 
meningsfullt arbete.

Valfrihet i välfärden 
I Borås ska ingen behöva oroa sig för om välfärden fung-
erar. Den ska finnas där, tillgänglig och kompetent, den 
dagen den behövs. När omvärlden förändras ställs nya 
krav på kommunerna och det är viktigt att såväl kommun-
politiker som tjänstemän bejakar utveckling och ständigt 
strävar efter att bli bättre. Det förutsätter ett öppet och 
tillåtande klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och 
entusiasm. En avgörande fråga för Borås blir: Hur kan 
kvaliteten i välfärden utvecklas? Vi Allianspartier anser 
inte att formen för välfärden är det avgörande, huruvida 
förskolan eller äldreboendet drivs av kommunal eller alter-
nativ utförare. Det är kvaliteten, oavsett verksamhetsform, 
som ska vara ledstjärnan.

Fördelarna med en mångfald av aktörer är dock avse-
värda. Varierade arbetssätt och metoder ger en bredd som 
annars saknas samtidigt som fler människor och företag 
kan ta plats i den bästa välfärden. 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. Vår 
vision är att alla ska kunna hitta den form av omsorg och 
utförare som passar dem bäst. 

Hög kvalitet inom skola och barnomsorg är avgörande 
för att ge våra barn och unga en god start i livet. Allians-
regeringen satsar därför stort på kompetensutveckling av 
lärare och ledare inom båda områdena. Parallellt görs även 
direkta satsningar på undervisningen genom t ex Mat-
telyftet där 2,6 miljarder ska höja resultaten. I det lokala 
perspektivet aktualiserar skolan lokalfrågan och effektivi-
tetsaspekten. 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.

I Borås gläds vi åt att många alternativa utförare valt att 
etablera sig här. De erbjuder ett spännande komplement 
till vår egen utmärkta verksamhet och ger människor 
möj lighet att finna det alternativ som passar dem bäst. Vi i 
Alliansen vill därför se en fortsatt konkurrensutsättning av 
de kommunala verksamheterna. Inom LSS-verksamheten 
har det framkommit att kvaliteten är jämförbar men kost-
naden betydligt lägre för entreprenaderna. Det är mycket 
positivt att kvalitet värnas samtidigt som skattemedel kan 
användas till att förstärka annan verksamhet.

Den attraktiva staden 
Borås är bra på att vara stad. Den positiva utveckling som 
präglat de senaste åren ledde fram till att Borås tilldela-
des utmärkelsen Årets stadskärna 2011. Motiveringen att 
”Borås city andas attraktion och lust” talar sitt tydliga 
språk och visst har vi mycket att vara stolta över. Spän-
nande kultursatsningar, cityhandel på många gator, platser 
för återhämtning – som Sandwalls plats och Stadsparken 
– och traditioner som Sommartorsdagarna är påtagliga 
resultat av det utvecklingsarbete som pågår i nära samar-
bete mellan näringsliv och kommun. Den framgångsrika 
modellen vill Alliansen bygga vidare på och använda i fler 
sammanhang, gärna med Högskolan och andra utbild-
ningsinstanser som ett värdefullt komplement.

Borås är kretsloppsstaden med höga miljö- och klima-
tambitioner. Det är vårt ansvar att verka för en hållbar 
utveckling med framtida generationer i åtanke. Därför 
planeras sedan länge för en fossilbränslefri stad; satsningar 
på biobränsle, fjärrvärme och planer för vindkraftsutbygg-
nad vittnar om denna ambition. Vår utmaning idag är att 
Borås tillväxt ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. En 
uppdatering av Borås Stads översiktsplan, som kan ligga 
till grund för stadens utveckling inklusive trafiksituation, 
ser vi som nödvändig i sammanhanget. 

Vår ambition inom Alliansen är att Borås ska fortsätta växa 
med en mångfald av människor. För detta behöver vi en 
fortsatt stark citykärna med många boenden och attraktiva 
stadsdelar samtidigt som en hållbar utveckling prioriteras. 
Arbetet med Nedre Norrby spelar en stor roll då vi har 
chansen att anlägga en ny, miljöanpassad stadsdel med 
attraktiv arkitektur och många nya boenden i centralt läge. 
Att välja mångfalden som tema och ta fasta på ”världs-
staden” skulle göra Borås till en mer inkluderande stad 
samtidigt som staden lyser i ett visionärt sammanhang. 

Stadskärnan i sig utgör dock ingen hel stad, vi behöver 
också en levande landsbygd. Varje människa väljer sin 
livssituation utifrån egna preferenser och förutsättningar. 
Vi i Alliansen vill poängtera att den som väljer att bo i ett 
ytterområde är lika viktig som den som vill bo i kärnan. 
Hela Borås ska leva och blomstra. Bredbandsutbyggnad är 
i sammanhanget en mycket viktig fråga. I den moderna 
teknologins tidevarv ska även landsbygden kunna konkur-
rera på lika villkor och våra företagare ska ha förutsätt-
ningar att verka i kommunens alla delar.

Till en attraktiv stad hör också möjligheten att röra på sig 
och att njuta av en aktiv fritid i skog och natur eller mer 
citynära omgivning – förutsättningarna ska finnas för 
alla varianter. Alliansen vill prioritera och sätta folkhäl-
san i fokus, vilket satsningarna på gång- och cykelvägar, 
friluftsområden, konstgräsplaner och spontanidrottsplatser 
vittnar om.
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Alliansen tar fortsatt ansvar 
Det långsiktiga, effektiva och välmotiverade ansvarsta-
gandet, den goda ekonomin och en positiv syn på ökade 
valmöjligheter har varit Alliansens mål och kännetecken 
och kommer så att vara även fortsättningsvis. Vi kommer 
inte att falla in i det beteende som präglat tidigare opposi-
tion i Borås; att ständigt lova mer resurser bara för att man 
inte behöver ta ett faktiskt ansvar.

Vi Allianspartier tog ansvar då vi styrde Borås och vi gjor-
de det framgångsrikt: Trots nedgångar i ekonomin både 
runt åren 2003 och 2009 såg vi till att ge Borås en stabil 
grund att stå på. Inom loppet av en tioårsperiod lyckades 

vi med bedriften att hålla ett stabilt resultat på hög nivå 
samtidigt som en miljard kunde avsättas till framtida kost-
nader, som pensioner och vägar, samtidigt som ytterligare 
en miljard kunde användas till att minska kommunens 
låneberoende. Tack vare en god ekonomisk hushållning 
och ett stort mått av ansvarstagande utvecklade vi den 
kommunala verksamheten, som samtidigt kompletterades 
med alternativa driftsformer inom t ex skola, barnomsorg 
och äldreomsorg. Vårt mål är att fortsätta på den ansvars-
fulla vägen – och samtidigt utveckla Borås till en ännu 
bättre stad än den redan är idag.

Arbete, välfärd och trygghet
Människor är utgångspunkten för Moderaternas politik. 
Endast genom frihet kan människor utvecklas och komma 
till sin rätta. Frihet är därför Moderaternas viktigaste 
värde. Det innebär rätten att få vara sig själv, ansvaret för 
sina egna val och att respektera andra människors sätt att 
vara. Vår politik utgår från att varje människa är unik och 
har lika värde. 

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 missunn-
samhetens ideologier. Därför är det viktigt att det fortsät-
ter 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 funktionsnedsätt-
ning, anhöriga och föräldrar ska kunna påverka sin vardag 
genom egna val. Varje boråsares frihet att välja skapar ett 
välfärdssamhälle att vara stolt över.

Moderaternas handlingsprogram 
för budgetåren 2012-2014
- med prioriteringar för 2012

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 män-
niska eller dess egenskaper och det finns alltid ett gemen-
samt 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.

Borås – en stad att växa i
De närmsta åren ska Borås Stad bli en grönare, tryggare, 
mer tillåtande och framtidsinriktad stad med spännande 
jobb, många företag och en utpräglad entreprenörsanda. 
Tusentals studenter läser vid vår högskola, familjer skaffar 
barn och skapar sig ett hem. Här vet boråsarna att oavsett 
var i staden de bor finns det bra förskolor och skolor 
med kunskap i fokus. I Borås ska äldre känna sig trygga i 
vetskapen att det finns en modern äldreomsorg med hög 
kvalitet. Staden ska vara tillgänglig för alla och ständigt 
utvecklas.
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Borås ska vara en modern och öppen stad. När männis-
kor blir accepterade för sin livsstil, sin kultur och inte 
blir diskriminerade ökar toleransen och förståelsen för 
olikheter. Arbete, en väl fungerande skola och goda 
kunskaper i svenska är viktiga förutsättningar för att bryta 
utanförskap. Borås ska vara en tillåtande stad för alla, där 
kulturer, religioner och traditioner möts. Genom att göra 
hela Borås attraktivt i alla dess delar kan tryggheten öka, 
jobben bli fler samt kultur och lokalt liv blomstra.

Det ska vara enkelt att vara boråsare. Att hämta på försko-
lan, att ta sig till och från arbetet, att hinna till barnens 
fritidsaktiviteter, handla och träffa vänner måste fung-
era för att vardagen ska gå ihop. Borås Stad ska erbjuda 
förutsägbarhet så att boråsarna känner sig trygga med att 
stadens verksamheter och service fungerar. Tillgänglighe-
ten ska vara hög, trafiken ska flyta och välfärdstjänster av 
toppkvalitet ska finnas på plats när de behövs. 

Moderaterna tar fasta på att boråsarna värdesätter en god 
miljö och stadens grönområden. Miljön är en stor del av 
stadens varumärke och därför ska vår miljöpolitik vara 
ambitiös. Vi bygger vidare på den trygga, tillåtande och 
framtidsinriktade staden.

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 tar vi de 
första stegen mot att Borås blir Sveriges bästa stad att leva 
och verka i.

Kommunens uppdrag
För oss moderater är det viktigt att Borås Stad kan till-
handahålla högkvalitativ välfärd på ett effektivt sätt både 
nu och i framtiden. Därför anser vi att huvuduppgifterna 
för en kommun är att finansiera och säkerställa utbudet 
av välfärd, service och tjänster samt att genom en god in-
frastruktur skapa förutsättningar för företagande och fler 
arbetstillfällen. För att kunna genomföra detta måste vi 
lyssna på och föra en dialog med alla dem som kommunen 
betjänar.

Många anser att högre kvalitet är likställt med mer resur-
ser. 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 och 
gott ledarskap samt kommunmedarbetarnas kompetens, 
engagemang och bemötande.

För att kunna hålla en hög kvalitet och garantera den ge-
mensamma välfärden måste det finnas ett ekonomiskt an-
svarstagande och en god ordning i kommunens ekonomi. 

Målet ska vara en långsiktig planering och god budgetdis-
ciplin. Det måste finnas en buffert för oförutsedda utgifter 
och en beredskap för svängningar i konjunkturen. Fokus 
ska ligga på att skattebetalarnas pengar används på ett så 
effektivt sätt som möjligt. En central del av kommunpo-
litikens uppdrag är därför att prioritera och noggrant se 
över alla kostnader och väga dem mot varandra. Tillsam-
mans med övriga allianspartier har Moderaterna lämnat 
ett initiativärende där vi anser att Borås Stads budget-
process bör ses över. Vision, måldokument samt styr- och 
ledningssystem bör utvärderas och politiska prioriteringar 
bör göras redan innan ramarna fördelas till nämnderna i 
juni. Resultaten i årsredovisning ska vara utgångspunkt för 
prioriteringarna följande budgetår. 

Borås Stad har genomfört en stor omorganisation för att 
göra kommunens organisation mer effektiv. Vi moderater 
vill därför att en översyn av alla nämnders administration 
görs av en oberoende part för att säkerställa att nödvän-
diga anpassningar är gjorda.

Under en längre tid har Borås Stad haft problem med sitt 
IT-system. En viktig förutsättning för att bedriva effektivt 
arbete och att ge kommuninvånare, företag och utom-
stående god service har därmed saknats. Dessa drift- och 
åtkomstproblem är inte acceptabla och vi förordar därför 
en lösning likt Västra Götalandsregionen, där kommunens 
IT-system läggs ut på en extern utförare.

Vid sidan av kommunens huvuduppdrag att upprätthålla 
en god välfärd har Borås Stad flera viktiga uppgifter. Till-
sammans med andra aktörer ska vi se till att den geografis-
ka 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, där viktiga områden att samarbeta 
kring är kollektivtrafik samt väg- och järnvägsprojekt.

Sammanfattningsvis vill Moderaterna skapa en kommu-
nal välfärd som bygger på kvalitet, mångfald, valfrihet, 
kostnadseffektivitet, målstyrning och god ekonomisk 
hushållning.

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Utveckla budgetprocessen i Borås Stad.

•  Undersöka möjligheten att lägga ut Saltemads 
Camping på entreprenad.

•  Outsourca IT-verksamheten.

•  Utvärdering av omorganisationen genomförs av obero-
ende part.
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En attraktiv stad 
Vid sidan av ett rikt kulturliv och goda förutsättningar 
för en meningsfull fritid krävs bra boendemiljöer, god 
infrastruktur och effektiva kollektivtrafiklösningar 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 Borås. Det krävs därför att både väg- och järnvägsnätet 
byggs ut och underhålls över tid. Borås Stad bör även i 
fortsättningen bidra till att infrastrukturinvesteringar 
kan påskyndas. Inom kollektivtrafiken bör arbetsresor 
ha hög prioritet så att så många som möjligt kan resa 
kollektivt till och från arbetet. Viared är ett exempel där 
busstrafiken måste fungera så att den under såväl vardagar 
som helger betjänar dem som arbetar där. Vidare bör det 
utredas om tvärlinjer kan etableras för att minska trafik-
belastningen på de centrala trafikstråken. Dessa frågor bör 
ha högre prioritet än skattesubventionerade resor för vissa 
väljargrupper.

Årligen pendlar närmare tio miljoner människor mellan 
Borås och Göteborg till arbete eller studier, många med 
buss och bil. Moderaterna anser att just denna förbindelse 
bör prioriteras, dels för att värna miljön, dels för att göra 
Borås mer tillgängligt för den övriga regionen. Vi arbetar 
därför i ett kortsiktigt perspektiv för en ny järnvägsförbin-
delse mellan Borås och Göteborg via Landvetter Flygplats. 
I ett längre perspektiv arbetar vi för att hela Götalandsba-
nan byggs så att resandet förenklas. 

Borås Stad har målet att bli en av Sveriges bästa cykel-
städer. För att det ska bli verklighet krävs ett fortsatt 
målmedvetet och ambitiöst arbete med att förbättra 
framkomligheten samt säkerheten för cyklister, speciellt då 
det kommer att ske en ökning av cyklister de kommande 
åren. Cykelleder som binder ihop stadens olika delar och 
cykelstråk mellan kommunens tätorter utgör ryggraden i 
denna satsning. Därför vill vi moderater utreda lämpliga 
platser för cykelparkeringar och möjligheten att införa en 
cykelpool. 

Borås Stad kan genom samhällsplaneringsarbetet åstad-
komma attraktiva bostadsområden med blandade boende-
former utifrån människors olika behov. En aktiv bostads- 
och näringspolitik kan också bidra till att öka andelen 
bostäder i stadskärnan och göra den mera levande. Hyres-
rätten är en boendeform som passar många människors 
önskemål och den kan bidra till en rörlig bostadsmarknad. 
De kommunala bostadsbolagens fastighetsbestånd ska 
kunna omsättas genom att underlätta för hyresgäster att 
ombilda fastigheter till bostadsrättsföreningar, samtidigt 
som bolagen förnyar sitt fastighetsbestånd. Antalet stu-
dentbostäder bör också öka.

I arbetet med att möjliggöra för fler bostäder utgör avskaf-
fandet av parkeringsnormen en del. Att anlägga nya par-
keringsplatser är mycket kostsamt och vi moderater anser 
att det bör vara byggherren som själv bedömer behovet av 
parkeringsplatser. Vi vill därför utreda förutsättningarna 
för ett avskaffande av parkeringsnormen och omgående 
tillåta undantag när det handlar om studentbostäder.  

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Verka för ett beslut om ny järnvägsförbindelse till 

Göteborg via Landvetter Flygplats.

•  Verka för ett beslut om att bygga hela Götalandsbanan.

•  Fortsätta bygga ut nätet av cykelvägar och förbättra 
skyltning och tillgänglighet.

•  Utreda lämpliga platser för cykelparkering.

•  Utreda möjligheterna att införa cykelpool.

•  Skapa varierade boende- och ägandeformer i bostads-
områden.

•  Utreda förutsättningarna för att avskaffa parkerings-
normen.

•  Skapa ett mer levande centrum genom att öka möjlig-
heten till boende i stadskärnan i Borås.

•  Tillåta mer byggnation i strandnära lägen.

Bra villkor för jobb och 
företagande
Fler människor i arbete och minskat utanförskap är 
kärnan i moderat politik. Det är människors arbete som 
lägger grunden för vår gemensamma skattefinansierade 
välfärd. Förutsättningarna för fler i arbete skapas många 
gånger i kommunerna, därför är det viktigt att det i Borås 
Stad finns en väl genomtänkt lokal arbetslinje.

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 är vår 
bredd och mångfald, med små, medelstora och stora före-
tag, entreprenörer, kreatörer och ingenjörer. Denna fördel 
ska vi arbeta för att behålla, men det kräver att vi är öppna 
för alla initiativ som stärker kommunens arbetsmarknad. 
I den lokala arbetslinjen ingår ett moraliskt ansvar för att 
kommunen 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 
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osund konkurrens. Staden ska alltid kunna motivera 
tydligt varför en verksamhet drivs eller ägs av kommunen. 
Borås Stad ska och får inte agera som kommersiell aktör. I 
detta sammanhang vill vi moderater undersöka möjlighe-
ten att lägga ut Saltemads Camping på entreprenad.

Forskning, innovationer och entreprenörskap är avgörande 
för Borås konkurrenskraft och framtidsvillkor. Det gör 
samarbetet mellan kommun, 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 entrepre-
nörskap 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.  Detta är ett arbetssätt 
som vi vill värna.

Offentliga upphandlingar bör utvecklas och kvalitets-
säkras så att de kan ske med likvärdiga konkurrensför-
utsättningar. Varor och tjänster ska upphandlas så att en 
stor mängd företag har möjlighet att delta. Mångfalden 
kan ökas genom s k utmanarrätt då kompetenta entrepre-
nörer kan begära upphandling av hela eller delar av olika 
verksamheter.

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 mor-
gondagens jobb. Vår lokala arbetslinje förespråkar aktivitet 
före passivitet. Utgångspunkten ska inte vara regler eller 
nivåer för olika former av bidrag, utan istället hur beho-
vet av bidrag kan minska. Den som inte har tillräckliga 
resurser måste fångas upp av samhällets krockkuddar, men 
också ges verktyg att komma tillbaka till egen försörjning. 
Moderaterna vill att Borås Stads arbetsmarknadsåtgärder 
koordineras på ett bra sätt. Vi vill ge i uppdrag åt Arbets-
livsnämnden att utveckla och fördjupa samarbeten med 
bemanningsföretag, organisationer, stiftelser, föreningar 
samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Med vår lokala arbetslinje vill vi göra Borås till ett före-
döme vad det gäller effektiva metoder för att få in fler 
människor på arbetsmarknaden. Vi moderater vet att 
många av svaren på hur vi kan stärka arbetslinjen lokalt 
kommer från medarbetarna ute i verksamheten samt från 
medborgare som använder stadens välfärdtjänster. Därför 
vill vi skapa en dialog där vi lyssnar till dem med erfaren-
het. Tillsammans kan vi göra Borås bättre!

Moderaterna vill att de kommunala feriejobben även om-
fattar privat sektor för att ge Borås ungdomar möjligheten 
att arbeta inom näringslivet under somrarna. Tjänsterna 
ska innefatta ett ansökningsförfarande, vilket ger en bra 
träning inför vuxenlivet.

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Fortsätta att planlägga och påbörja byggnation av fler 

industriområden för näringslivets tillväxt. 

•  Utveckla en lokal arbetslinje.

•  Utveckla och kvalitetssäkra offentliga upphandlingar.

•  Införa utmanarrätt för företag.

•  Kommunala feriejobb ska även omfatta privat sektor.

Utbildning
Moderaterna anser att våra barn och ungdomar förtjänar 
en skola och utbildning som är bäst i Sverige, där det är 
viktigt att alla ges möjligheten till en bra start i livet. Alla 
elever ska även ges möjligheten att uppnå kunskapsmålen, 
oavsett förutsättningar. Moderaterna stöttar således till 
fullo det fortsatta arbetet med utvecklingsplanen ”Bild-
ningsstaden Borås” och det ständiga arbetet med att göra 
en bra skola bättre.

Förskola
En väl utbyggd barnomsorg lägger grunden för välfärd och 
är en central del i en politik för fler i arbete. Moderaterna 
förespråkar en förskola som är tillgänglig och flexibel. Öp-
pettiderna bör anpassas så att föräldrar som arbetar ore-
gelbundna tider, inom t ex välfärden eller rättskedjan, ska 
kunna fortsätta med det även då de har barn i förskolan.

Barngrupperna måste vara tillräckligt små för att skapa en 
trygg miljö där varje barn kan utvecklas efter sin egen för-
måga. Det är även viktigt med en personaltäthet som gör 
att alla barn blir sedda. Vi anser att det är föräldrarna som 
vet vilken omsorg deras barn behöver när de själva arbetar 
eller studerar. Genom att föräldrarna ges valfrihet öppnas 
det upp för olika lösningar inom förskola och barnomsorg.  
Oavsett om det handlar om pedagogisk omsorg, vårdnads-
bidrag, kooperativa familjenätverk eller förskola i enskild 
eller kommunal regi så ska Borås Stad fastställa kvali-
tetskriterier som följs upp och utvärderas. Det ska finnas 
förskolor med olika pedagogiska profiler. De som får arbete 
i Borås ska aldrig välja bort vår stad med motiveringen att 
det inte finns någon förskola som passar deras barns behov.

Vi tror att mycket inom förskolan kan förbättras bara ge-
nom att ge medarbetarna större ansvar och inflytande över 
sin arbetssi tuation. Välutbildade och motiverade medarbe-
tare stärker kvaliteten och ett gott samarbete mellan för-
äldrar samt förskola underlättas om ansvarsfördelningen 
tydliggörs. Vi moderater anser att andelen förskolelärare 
och barnskötare ska avgöras av barngruppens sammansätt-
ning.
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Kunskapsuppdraget är viktigt redan från förskolan och 
undersökningar visar att små barn kan lära sig mycket om 
de undervisas på rätt sätt av välutbildade lärare genom 
lekfulla former. Det pedagogiska innehållet i för skolan 
måste därför fortsätta att stärkas. 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. Eng-
elska och övriga moderna språk bör dessutom finnas som 
profilämnen för de förskolor som så önskar.

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Använda statligt avsatta medel för att uppmuntra till 

kompetensutveckling. 

•  Barngrupperna inom förskolan ska inte vara större än 
att varje barn kan utvecklas utifrån sin egen förmåga. 

•  Vara fortsatt positiva till fristående förskolor och profi-
lering av kommunala förskolor.

Grundskola
Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveck-
ling. Det är viktigt att alla elever får den kunskapsstimu-
lans 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. Att ta till 
sig kunskap är dock svårt om du inte känner dig trygg och 
har arbetsro, därför förespråkar Moderaterna nolltolerans 
mot mobbning och andra kränkningar. Trygghetsvand-
ringar på Borås Stads skolor är exempel på en metod som 
kan användas med syftet att förebygga mobbning. I Borås 
ska alla insatser mot mobbning vara evidensbaserade och 
bygga på forskningsresultat. Ingen skola ska använda sig av 
modeller eller åtgärder som är verkningslösa eller, vad värre 
är, uppmuntrar till mobbning. Vi moderater vill därför 
utreda vilka antimobbningsmodeller som används i Borås 
Stad för att säkerställa kvaliteten på det arbete som pågår. 

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 
samt gymnasiet.

Kommunen ska ge skolan resurser för att klara sin uppgift 
och detaljstyrningen bör upphöra. Det är utbildade peda-
goger och rektorer som varje dag arbetar nära eleverna som 
är bäst på att planera och utforma verksamheten. Dock 
innebär införandet av lärarlegitimation krav på kompe-

tensutveckling för Borås Stads pedagoger. I Budget 2011 
avsattes resurser för att inventera kompetensnivån hos 
stadens lärarkår, ett arbete som pågår för fullt. Detta är 
viktigt för oss moderater då vi anser, med hänvisning till 
forskning, att lärares kompetens är den enskilt viktigaste 
faktorn för goda kunskapsresultat bland eleverna. Som ett 
led i detta vill vi öka lönespridningen bland lärare i Borås 
Stad. Detta kan uppnås genom att individualisera lönerna 
i högre utsträckning och basera lönen på den enskilda 
lärarens kompetens samt förmåga att utveckla eleverna. En 
skicklig lärare i vår stad ska kunna öka sin lön utan att be-
höva forska eller bli skolledare. Dessutom anser vi modera-
ter att fler yrkeskategorier inom läraryrket är en viktig del 
för att göra yrkeslivet som lärare mer varierat med större 
möjligheter till karriärsutveckling.

Konkurrens är bra. Möjligheten att välja syftar till att höja 
kvaliteten i Borås skolor. Elevernas rätt att välja skola ska 
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 frisko-
lor. Både kommunala skolor och friskolor bör dessutom 
ges likvärdiga villkor och skolpeng bör införas. 

Vi arbetar för att elever och föräldrar 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 
samma utbildning, en rättvis skola innebär att alla elever 
ges lika goda möjligheter att utvecklas utifrån sina förut-
sättningar. Ingen elev ska kunna halka efter utan att detta 
uppmärksammas. Det är av avgörande betydelse att elever 
som har svårt att nå målen blir upptäckta så tidigt som 
möjligt och att stödinsatser sättas in. Elevernas resultat 
i grundskolan måste förbättras och i Borås Stad ska alla 
elever, oavsett bakgrund, lyckas.

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 få tillgång till en väl fungerande elev-
hälsa, stöd, uppmuntran och stimulans för att utvecklas 
så långt som möjligt. Skolan får ofta de första signalerna 
om att någonting är på väg att gå snett för en elev. Dessa 
signaler måste både kunna fångas upp och när det krävs 
vidarebefordras till socialtjänsten.

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 kanske bör skolan ges en mer central roll i arbetet 
kring unga som av olika anledningar är på väg att hamna 
snett. 
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Moderaternas prioriteringar 2012
•  Utreda vilka antimobbningsmodeller som används i 

Borås Stad.

•  Utveckla värdegrundsarbetet riktat till äldre elever.

•  Utreda möjligheten att införa skolpeng för att utveckla 
valfriheten och göra det enklare att jämföra skolor.

•  Tillåta profilering och spetsklasser i grundskolan. 

Gymnasieskola
Gymnasieskolan bör tydligare kopplas till högre utbild-
ningar. 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.

Borås ska erbjuda ett stort utbud av gymnasieutbildningar 
som speglar både arbetsmarknadens behov av kompetens 
och elevernas intressen och färdigheter. Ett exempel på 
hur skolor samverkar med omgivningen är att en lärlings-
utbildning på Viskastrandsgymnasiet byggt en förskola åt 
kommunen. Att välja rätt gymnasieutbildning är ett svårt, 
men ett viktigt beslut. Kommunen måste därför hjälpa 
elever som står inför valet så att de kan göra ett så bra val 
som möjligt. Kommunen bör hjälpa till med att utreda i 
vilken utsträckning man får jobb efter utbildning, vilka 
möjligheter det finns till fortsatta studier samt erbjuda 
jämförbar statistik mellan skolor när det gäller frågor som 
skolresultat, trivsel och lärarbehörigheten.

Vi moderater står upp för elevernas rätt att välja utbild-
ning och skola. Vi tror att mångfalden berikar och därför 
kommer vi fortsätta att uppmuntra och stödja alla initiativ 
till nya friskolor.

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Borås Stads gymnasieutbildningar ska erbjuda 

entreprenörskap. 

•  Fortsatt vara positiva angående initiativ till nya 
friskolor.

Högskolan och vuxenutbildning 
Moderaterna anser att Högskolan i Borås har stor betydel-
se för innovation, tillväxt och nya arbetstillfällen. Samver-
kan mellan aktörer inom forskning, politik och näringsliv 
stärker dessutom möjligheterna till regional utveckling.

Vuxenutbildningen är nödvändig för alla ska ges en chans 
att komplettera kunskaper som krävs för fortsatt utbild-

ning, det är en viktig möjlighet som ger många en andra 
chans. Det bör finnas ett nära och fungerande samarbete 
mellan vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen. Vuxna 
ska dessutom liksom elever inom grund- och gymnasie-
skola kunna välja vem som anordnar utbildningen.

Arbetslinjen ska prägla vuxenutbildningar, men även 
språkutbildningar för nya svenskar. Dagens Svenska 
för invandrare (sfi) bör utvecklas till Startsvenska, en 
funktionell språkutbildning som tar sin utgångspunkt i 
förväntade studier eller arbete i Sverige. Startsvenskan ska 
kombineras med arbete, yrkesutbildning eller praktikplats 
samt vara tydligt individualiserad. Kommunen bör inte 
längre ha monopol på att avgöra var en nyanländ ska läsa 
svenska. Istället bör kommunen vara en språkutbildnings-
aktör bland många andra.

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Fortsätta, utveckla och säkerställa samarbetet mellan 

Borås Stad, Högskolan och näringslivet.

•  Utveckla samarbetet mellan vuxenutbildningen och 
arbetsförmedlingen.

•  Erbjuda högkvalitativa vuxenutbildningar som leder 
till arbete. 

•  Inrikta sfi-utbildning mot arbete eller fortsatta studier. 

Stöd när den egna kraften 
inte räcker till
Borås Stad har ett stort socialt ansvar som sträcker sig 
från att bekämpa sociala problem till att ge äldre en trygg 
tillvaro med god omsorg och hög livskvalitet. Hemlöshet 
och ungdomar i riskzon är utmaningar som kräver nya lös-
ningar och samarbetsformer. Även om alla människor har 
ett ansvar för sitt eget liv klarar vi oss inte alltid själva eller 
så orkar vi inte ta ansvar för våra närmaste. Då behövs 
skyddsnät som ger trygghet, men också stöd och hjälp för 
att ta sig ur problem. Omvärlden förändras ständigt och 
utvecklingstakten ökar. Det är därför viktigt att Borås 
Stads sociala arbete utvecklas och strävar efter att ständigt 
bli bättre.

Personer med funktionsnedsättning
Alla människor har en inneboende förmåga, kraft och 
potential, men ibland begränsas denna av olika fysiska 
hinder. I dessa fall måste kommunen stötta, underlätta 
och hjälpa människor att leva sina liv utifrån de indivi-
duella förutsättningarna. Borås Stad ska därför aktivt 
arbeta för en högre delaktighet för personer med funk-
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tionsnedsättning. 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 kommunen, 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 delaktig-
het i samhället och om att vara välkommen på arbets-
marknaden. 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 Modera-
ter vill att en liknande modell ska utvecklas och prövas i 
Borås Stad. 

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Utveckla och pröva modell för fler personer med funk-

tionsnedsättning i arbete.

Äldre
Människor ska kunna åldras i trygg het och med bibehållen 
värdighet, vår stad ska vara en bra stad att bli gammal i. 
Vi moderater anser att alla ska känna trygghet, gemenskap 
och delaktighet. Utmaningarna inom äldreomsorgen växer 
för varje år i takt med den demografiska förändringen där 
befolkningen lever längre. Detta är en positiv utveckling, 
men den 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 värdighets-
garantier i Borås Stad blir det tydligare för de äldre vilka 
etiska värden som ska prägla äldreomsorgen, vilka krav 
man kan ställa och vad man kan förvänta sig. I Borås Stad 
ska det vara en självklarhet att erbjuda olika lösningar för 
att äldre par ska kunna fortsätta bo tillsammans när bara 
en av dem behöver särskilt boende.

Vi behöver fler boendeformer som exempelvis trygg-
hetsboenden, där trösklarna sänks så att fler som önskar 
gemensamt boende ska få det. Med ökad valfrihet öppnas 
också möjligheten för fler vårdgivare att erbjuda varie-
rande boenden med olika vårdinnehåll. 

Moderaterna stödjer det utvecklingsarbete som har på-
börjats i kommunen med att laga maten nära brukaren. 
Alla har rätt till god och näringsrik mat. Maten ska tilla-
gas så nära serveringsstäl let som möjligt. Att känna doften 
av nystekta köttbullar och nykokt potatis istället för att 

bara värma en matlåda är en viktig del av måltiden. Det 
bör också vara möjligt att välja mellan minst två rätter. 

Alla äldre bör erbjudas kontinuerliga hembesök om de så 
önskar för att få information om Borås Stads service riktad 
till äldre. Träffpunkter med aktiviteter för äldre är viktiga. 
Den ideella sektorn gör stora insatser på detta område och 
ett strukturerat samarbete för förebyggande friskvård bör 
utvecklas. I 2011 års budget lyfte vi moderater frågan om 
vård av yngre pensionärer. Vi anser att Borås Stad behöver 
informera bättre om de korttidsplatser som finns riktade 
till yngre. 

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.

•  Äldre par ska kunna fortsätta bo ihop när bara en av 
dem behöver särskilt boende.

•  Sociala aktiviteter ska erbjudas på Borås Stads vård- 
och omsorgsboenden.

•  Maten ska lagas så nära serveringsstället som möjligt.

•  Informera om och vid behov utöka korttidsplatser 
riktade till yngre.

Ungdomars situation 
I frågor om barn och familjer är det lätt att fokusera på de 
små barnen, men vi får inte glömma bort de äldre barnen. 
Det finns en tendens till ökade problem för många ton-
åringar, både bland dem som bor i fungerande familjer 
men kanske främst hos dem som inte gör det. Verksamhe-
ter som syftar till att uppmärksamma och hjälpa ungdo-
mar 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 en mycket viktig funktion. Dels när det 
gäller att uppmärksamma de problem som finns, dels för 
att personalen ska kunna vara en vuxen samtals partner till 
de ungdomar som behöver det. Ett ”bollplank” eller stöd 
för den som behöver någon att prata med, är betydelsefulla 
inslag. 

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Utveckla arbetet med att snabbt sätta in insatser för 

barn och ungdomar i riskzon. 
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Ideella organisationer
De ideella insatserna 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 av samhället. Det finns i Borås Stad gott 
om exempel på positiva samarbetsformer mellan ideella 
aktörer som exempelvis föreningar, församlingar, kyrkan, 
idrottsföreningar och ungdomsgårdar. Detta engagemang 
och insatser kring ungdomar måste uppmuntras och tas 
tillvara. Oavsett om vi talar om nattvandrare, idrottsför-
eningar eller ungdomsverksamhet inom religiösa samman-
slutningar, så är dessa ideella krafter viktiga. 

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Värna verksamheter där samverkan med det civila 

samhället bedrivs.

Hemlösa

Hemlöshet är både ett strukturellt och ett individuellt 
problem som kräver lösningar där flera aktörer samarbetar. 
Arbetslöshet, brist på utbildning, segregation, missbruk, 
psykisk sjukdom och fattigdom är ofta orsaker bakom 
hemlöshet. Mycket av Borås Stads arbete för att minska 
ut anförskapet inom alla dessa områden är därför någon-
ting som bidrar till att minska hemlösheten.

Det pågående arbetet i Borås Stad för att minska hem-
löshet ska fortsätta. Moderaterna i Borås vill att alla ska 
vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta 
samordnade insatser utifrån individuella behov. Antalet 
intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behand-
lingsenhet, stödboende eller HVB som inte har ordnad 
bostad inför utskrivningen ska minska. I det vräkningsfö-
rebyggande arbetet ska familjer med barn prioriteras. 

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Det förebyggande arbetet med att motverka vräkning 

ska fortsätta.

•  Inga barnfamiljer ska vräkas från sina hem.

•  Fortsätta med det förebyggande arbetet för att intagna 
på institution ska få boende.

Trygghet 
Vi vill att alla boråsare ska känna sig trygga i sin stad, 
inget inskränker människors liv och frihet lika mycket 
som våld och andra brott. På kort sikt förespråkar vi att 
tillsammans med polisen motverka kriminalitet och våld 
genom konkreta åtgärder såsom larm, mobila resursteam, 
nattvandring, grannsamverkan och i förekommande fall 
trygghetskameror. Moderaterna har under hösten 2011 
lämnat in en motion som föreslår att Borås Stad etablerar 
ett samarbete enligt modellen SSP. Detta innebär att en 
gemensam plattform för lokal samverkan mellan skola, 
socialtjänst och polis bildas för att på lång sikt komma 
tillrätta med brottslighetens orsaker och bryta destruktiva 
mönster bland unga.

På många fronter arbetar Borås Stad med att förbättra 
säkerheten, t ex inom stadsplanering, socialtjänst och sam-
arbete 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 kommunen. Moderaterna anser därför att dessa vand-
ringar regelbundet ska fortsätta genomföras.

De vuxenvandringar som genomförs av såväl kommunen 
som frivilligorganisationer med avsikten att öka trygg-
heten har varit framgångsrika och bör fortsätta. I det 
förebyggande arbete som bedrivs i våra stadsdelar ska 
föräldrar och föreningsaktiva uppmuntras i att delta i 
vuxenvandringar.

Kommunen ska även medverka till att brottsoffers ställ-
ning 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 bör prioriteras och vi vill inrätta 
ett s.k. Barnhus där man skapar en trygg miljö för barnet 
och samlar alla medverkande resurser.

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Utveckla Stadsmiljön för ökad trygghet.

•  Fortsätta samarbetet mellan Socialtjänsten och frivil-
ligorganisationer för en tryggare stad.

•  Fortsätta bidragsgivningen till kvinnojouren.

•  Verka för ett Barnhus för barn som direkt eller indirekt 
utsatts för brott.

•  Utveckla en SSP-modell för hela Borås Stad i samver-
kan mellan skola, socialtjänst och polis.
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Ansvar för miljö och klimat
Klimatförändringar och miljöproblem hör till vår tids 
stora globala utmaningar och lösningarna är ofta gränsö-
verskridande, men det reella miljöarbetet börjar trots allt i 
kommunerna. Utöver ansvaret för de egna verksamheterna 
har Borås Stad även möjlighet att stimulera och underlätta 
miljö- och klimatsmarta insatser och beteende bland såväl 
medborgarna som de lokala företagen. 
Regler och ekonomiska instrument bör vara så enkla som 
möjligt för att underlätta för var och en att minska den 
egna miljöpåverkan. Skolan har t ex en nyckelroll i att 
pedagogiskt förklara sambanden som leder till en miljö-
mässigt hållbar utveckling. Inrättandet av ett rådrum i 
den centrala delen av Borås skulle dessutom möjliggöra ett 
enkelt informationsutbyte mellan stad och medborgare. 
För att Borås Stad ska nå framgångar i sitt miljöarbete 
behöver vi hjälp av boråsarna. 

Borås Stad har ett miljöansvar avseende samhällsplane-
ring. Vid nybyggnation måste hänsyn tas till hur kollek-
tivtrafik kan förbättras och vilka förutsättningar cykel- 
och gångtrafik ges. Genom att tydligt inkludera ett tydligt 
miljöperspektiv i kommunens övergripande planeringsar-
bete (ÖP) skapas en bra grund för miljö- och klimatsmarta 
avvägande och beslut när det gäller investeringar, prospek-
tering och nybyggnation på lång sikt.

Borås Stad är en stor arbetsgivare och har därför ett ansvar 
i att ta täten i miljöarbetet. Kommunen kan kraftigt 
reducera sin miljö- och klimatpåverkan exempelvis genom 
att säkerställa energieffektivitet i de egna byggnaderna, 
att arbeta aktivt med belysning, att satsa på miljövänliga 
fordon så som elbilar och att ställa tydliga krav i upphand-
lingar. Det är viktigt att staden fortsätter att arbeta med 
och utveckla de fastställda miljömålen. Borås Stad har 
under lång tid arbetat för en bättre miljö och visionen om 
en fossilbränslefri stad år 2020 står Moderaterna fortfa-
rande bakom.

Matfrågan är viktig för användningen av jordens resur-
ser. Moderaterna anser att en minskning av matspill och 
resursslöseri i kommunal verksamhet är eftersträvansvärt. 
Även andelen ekologiska livsmedel på t ex äldreboende, 
förskola och skola ska öka. Genom exempelvis upphand-
ling kan Borås Stad säkerställa att livsmedel i kommunala 
verksamheter har krav på att vara närodlade, har korta 
transporter eller är ekologiska. Det får dock inte glömmas 
bort att mat är en upplevelse. Mat ska bidra till välbefin-
nande och det handlar inte bara om nytta utan också om 
smakupplevelse och glädje.

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Ny översiktplan för att säkerställa långsiktigt hålllbara 

lösningar.

•  Elbilar ska ingå i Borås Stads bilpool.

•  Sprida den miljökompetens som Borås Energi och 
Miljö AB och andra aktörer innehar samt främja 
projekt omkring biogasforskning, t ex. genom Waste 
Recovery.

•  Bygga ut elnätet för högre driftsäkerhet och säkrad 
tillgänglighet.

•  Arbeta med kommunens matinköp och upphandling 
för maximal kvalitet och minimal miljöpåverkan. 

•  Öka andelen ekologiska livsmedel.

Attraktiv arbetsgivare
En allt äldre befolkning och pensionsavgångar de närmsta 
åren innebär stora förändringar på den svenska arbets-
marknaden. Det kommer att råda arbetskraftsbrist inom 
vissa yrken och den yngre generationen kommer att ställa 
större krav på flexibilitet och i större utsträckning byta ar-
bete 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 ledare ska ha mandat 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 man själv kan utforma 
sin arbetsdag. Vi moderater förespråkar att enskilda 
medarbetare aktivt uppmuntras och stöttas att starta eget 
och avknoppa kommunal verksamhet. Dessa nya välfärds-
företag kommer att bidra till ökad mångfald och kvalitet 
inom den kommunala välfärdssektorn. Exempelvis har 
äldreomsorgen alla förutsättningar att bli en småföretagar-
bransch, vilket i längden skulle innebära bättre förutsätt-
ningar för bra löner, god arbetsmiljö och bättre kvalitet i 
vården. 

Borås Stad som arbetsgivare bör alltid sträva mot att skapa 
en tolerant och välkomnande arbetsmiljö. Arbetet för 
jämställdhet och mot diskriminering är viktiga resurser för 
utveckling, enligt Moderaterna. Idag tillämpar Borås Stad 
lönekartläggning och arbetsvärdering kontinuerligt samt 
nolltolerans beträffande diskriminering, vilket vi mode-
rater 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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Borås Stad ska erbjuda flexibilitet i arbetstiderna för kom-
munens medarbetare. Anställda som vill gå upp respektive 
ned i arbetstid ska ha goda möjligheter att göra så. Borås 
Stad ska så långt som möjligt erbjuda sina anställda möj-
ligheter till heltidsarbeten och sträva efter sammanhäng-
ande arbetstid.

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Kompetensinventering inom Borås Stad för att se 

framtida behov och säkerställa rätt kompetens.

•  Så långt som möjligt erbjuda heltid och sammanhäng-
ande arbetstid.

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. 

Verksamheternas resultat ska redovisas så att skolval, val 
av äldreboende och andra val 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 att medbor-
garna ska kunna göra väl underbyggda beslut och val. 

Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen. 
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 medborgarkontor 
ute i kommunens tätorter, där invånare kan få information 
och möjlighet till dialog uppstår. Dessa medborgarkontor 
kan med fördel lokaliseras i anslutning till lokala bibliotek, 
bygdegårdar eller andra mötesplatser.

Borås Stad behöver ett skyltfönster inom miljö- och kon-
sumentområdet. Därför vill vi moderater att det skapas ett 
rådrum som kan serva boråsarna med råd och tips i dessa 
frågor. Rådrummet ska också tillhandahålla information 
om stadens övriga verksamheter. Moderaterna föreslår att 
rådrummet placeras i det planerade Orangeriet i Stadspar-
ken.

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Rådrum i Stadsparkens Orangeri. 

•  Redovisa verksamheternas resultat för att underlätta 
val av verksamhet.

Fritid och folkhälsa
Borås har ett brett föreningsliv och en lång tradition av 
ideellt engagemang. Många tar på sin fritid ansvar för 
föreningars verksamhet och ekonomi, så att ännu fler får 
tillgång till en stimulerande och meningsfull fritid. Före-
ningslivet är en viktig del av Borås och alla ideellt engage-
rade personer bidrar till att göra Borås mer sammanhållet. 
Genom att investera för idrott och hälsa ser vi till att det 
finns anläggningar och förutsättningar som kommer bor-
åsarna tillgodo under många år framöver. Folkhälsan sätts 
i fokus på bred front. 

Borås Stad ska verka för att invånarna har tillgång till 
fritidsaktiviteter av varierad art. Här kan såväl kommunen 
som enskilda och föreningar svara för byggande, drift 
och verksamhet vid olika anläggningar. Moderaterna 
ser mycket positivt på de framgångsrika exempel som 
föreningar i både Rångedala och Borgstena åstadkommit. 
Vi vill fortsätta att uppmuntra samt utveckla möjligheter 
för föreningsdrivna anläggningar och ser med spänning 
på framtida projekt. Boende i Sjömarken har tidigare tagit 
kontakt med Borås Stad i denna fråga och vi ser positivt 
på en eventuell byggnation i området. 

Kommunen ska också se till att aktiviteter finns för dem 
som besöker vår stad. De som dagligen pendlar hit till 
arbete eller de som besöker Borås för ett specifikt evene-
mang ska känna sig välkomna och kunna hitta aktiviteter 
som passar dem. Borås Stad ska även fortsättningsvis delta 
i evenemang som lockar besökare till kommunen såsom 
konserter, sportevenemang, mm. I vår strävan att bli en 
arrangörsstad är det viktigt att Borås erbjuder evenemang 
inom både bredd- och elitidrott.

Ungdomsperspektivet ska tas tillvara genom att ge ung-
domar inflytande och delaktighet i planeringen av den 
kommunala fritidsverksamheten.

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Tillgänglighet för att alla ska kunna nyttja idrottsan-

läggningar. 

•  Aktivt verka för ökad folkhälsa genom näridrottsplat-
ser och aktivitetsplatser för äldre.

•  Fortsätta arbetet med att stödja föreningar som verkar 
på elitnivå.

•  Fortsätta skapa möjligheter för idrottsföreningar att 
driva anläggningar.
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Kultur för framtiden
Ett nyskapande och fritt kulturliv är en av grunderna för 
ett öppet samhälle. Mångfald i kulturen stimulerar den 
enskildes intellektuella och emotionella utveckling, förenar 
olika människor i upplevelser och intryck, vilket bidrar till 
att utveckla det civila samhället. En viktig verksamhet är 
Kulturskolan som genom olika projekt leder in ungdomar 
i kulturens värld. Även biblioteken har en viktig roll som 
kulturinstitutioner. Inte minst skolbiblioteken är en viktig 
resurs i arbetet med barns och ungas språkutveckling.

Borås Stad har under de senaste åren genom olika konst-
projekt 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 bl a genom att ge 
kulturen stort utrymme inom kommunens egna verksam-
heter. Ett väl utvecklat kulturliv gör staden attraktiv för 
såväl nuvarande som framtida invånare.

Finansieringen av kultur sker i huvudsak via skatten, men 
Moderaterna anser att kommunen också ska kunna ta 
emot gåvor från den som vill skänka pengar eller konst-
verk till kommunen.
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.

Kulturskolan utgör en viktig del i Borås Stads kulturambi-
tion då den vänder sig till alla barn, ungdomar och vuxna. 
De lokaler som skolan inryms i är dock inte ändamåls-
enliga och vi vill därför tillsätta en utredning som tittar 
på Kulturskolans verksamhet samt möjlig lokalisering. I 
samband med en sådan utredning är det av stor vikt att en 
gemensam ambitionsnivå för verksamheten fastställs.

Textilmuseet i Borås står inför en spännande utveckling; 
flytt och nyetablering i Simonslands lokaler väntar, vilket 
innebär stora möjligheter för framtiden. Det är viktigt att 
en klar målbild finns vad gäller museets utveckling, så att 
alla drar åt samma håll.

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Driva en aktiv kulturpolitik. 

•  Inrätta en kulturfond för frivilliga bidrag till kultur 
och offentlig utsmyckning.

•  Utveckla ett kulturcentrum med textil inriktning i 
Simonsland.

•  Arbeta för att kommunala och externa kulturinstitu-
tioner kan verka på samma villkor.

Ekonomisk sammanfattning
Kvalitet, mångfald, valfrihet, kostnadseffektivitet, målstyr-
ning och god ekonomisk hushållning är viktiga hörnstenar 
i denna moderata budget. Ekonomiskt ansvarstagande och 
god ordning i kommunens ekonomi är en förutsättning 
för hög kvalitet i verksamheten. Borås Stads finansiella 
mål, att verksamhetens nettokostnader får ta i anspråk 
högst 97-98 % av skatteintäkter och generella stadsbidrag, 
syftar till långsiktigt god ekonomi och ger förutsättningar 
för framtida skattesänkningar. 

De välfärdstjänster som boråsarna möter ska hållas så 
oberoende som möjligt av konjunktursvängningarna. 
Därför är resultatnivån i driftbudgeten 150 mnkr. Denna 
nivå ger Borås Stad möjligheter att parera eventuella 
budgetavvikelser och sämre skatteutfallsprognoser under 
året. Budgetförslaget innebär att verksamheternas netto-
kostnader kan expandera med 2,2 %. Med denna rimliga 
expansionsnivå säkerställer vi anpassningar till rätt nivå 
inför 2013 års budget. För att nå resultatet krävs god 
budgetdisciplin. 

I vår budget finns inga särskilda undantag från anpass-
ningar. På det sätt som budgetprocessen hanteras idag, 
beslutar varje nämnd om sin nämndbudget och anger hur 
kommunbidraget på bästa sätt fördelas på olika verksam-
heter inom nämndens ansvarsområden.

Moderaternas prioriteringar 2012
•  Driftbudgetresultat på +150 mnkr.

•  Nämndernas nettokostnadsökningar uppgår 
till 2,2 %.

•  Uttag ur stabiliseringsfond 20 mnkr.

•  De 12 mnkr som är avsatta till skattesubventionerade 
bussresor för pensionärer vill vi använda till förbätt-
rad kollektivtrafik för resor till och från arbete samt 
studier.

•  Effektiviseringskrav på Servicenämnden om 5 mnkr, 
vilket inte får tillgodoses genom ökade kostnader för 
övriga verksamheter. Dessa medel överförs till Tek-
niska nämnden i syfte att förbättra framkomligheten 
och öka säkerheten för Borås Stads cyklister.

•  Nettoinvesteringarna uppgår till 400 mnkr. 

•  Vi förordar en effektiv användning av skol- och 
förskolelokaler Innan beslut tas om nybyggnation ska 
befintliga lokaler ses över och nyttan där maximeras.
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Vi vill dessutom, utöver de rödgrönas investeringsförslag, 
framhålla följande angelägna projekt:

•  Utbyggnad av industriområden.

•  Belysning Allégatan.

•  Förstudie Vattentornet.

KOMMUNBIDRAG PER NÄMND tkr

Nämnd Budget
2012

Kommunfullmäktige 9 900

Revisorskollegiet 4 100

Kommunstyrelsen

- kommunledning Stadskansliet 62 950

- kommungemensam verksamhet 97 900

Valnämnden 300

Överförmyndarnämnden 4 800

Lokalförsörjningsnämnden

- lokalförvaltning 0

- övrigt 26 450

Fritids- och folkhälsonämnden

- fritid- och folkhälsa 127 750

- föreningsbidrag 38 700

Servicenämnden -5 000

Samhällsbyggnadsnämnden 32 000

Tekniska nämnden

- väghållning parker m m 125 800

- persontransporter 56 300

Miljö och konsumentnämnden 16 950

Kulturnämnden 124 500

Utbildningsnämnden 453 800

Arbetslivsnämnden 208 250

Sociala omsorgsnämnden 598 950

SDN Norr

- kommungemensam verksamhet 49 350

- stadsdelsverksamhet 816 200

SDN Väster

- kommungemensam verksamhet 24 650

- stadsdelsverksamhet 1 015 850

SDN Öster

- kommungemensam verksamhet 36 800

- stadsdelsverksamhet 883 600

Summa 4 810 850



Budget 2012  |  Moderaternas budgetförslag

146

RESULTATRÄKNING Budget 2012- Moderaternas förslag Mnkr

 Bokslut
2009

Bokslut
2010

Budget
2011

Budget
2012

Plan
2013

Plan
2014

Verksamhetens intäkter 1 123,2 1158,4 1 191,7 1 227,5 1 264,3 1 302,2

Verksamhetens kostnader -5 501,0 -5746,9 -5 827,0 -5 951,2 -6 106,4 -6 292,1

Nettokostnader -4 377,8 -4 588,5 -4 635,3 -4 723,7 -4 842,2 -4 989,9

  

Avskrivningar -184,8 -160,1 -185,0 -170,0 -182,7 -196,4

  

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -4 562,6 -4 748,6 -4 820,3 -4 893,7 -5 024,9 -5 186,3

Skatteintäkter 3 611,2 3 675,3 3720,2 3 910,2 4 058,8 4 241,4

Generella statsbidrag och utjämning 943,1 1 093,2 1157,2 1 103,4 1 087,8 1 070,9

Finansnetto 18,7 13,2 15,0 30,0 30,0 30,0

  

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 10,4 33,2 72,1 150,0 151,8 156,1

Extraordinära intäkter 22,5 47,5   

Extraordinära kostnader   

  

ÅRETS RESULTAT 32,9 80,7 72,1 150,0 151,8 156,1

NYCKELTAL

Skatte- och bidragsintäkter 4 554,3 4 768,5 4 877,4 5 013,7 5 146,6 5 312,3

Ökning skatte- och bidragsintäkter, % 2,3 4,7 2,3 2,8 2,7 3,2

Verksamhetens nettokostnader 4 562,6 4 748,6 4 820,3 4 893,7 5 024,9 5 186,3

Ökning verksamhetens nettokostnader; % 1,9 4,1 1,5 1,5 2,7 3,2
 -därav nämnderna, % 2,7 3,8 0,9 2,2

Nettokostnader/skatte- och bidragsintäkter, % 100,2 99,6 98,8 97,6 97,6 97,6

Nettoinvesteringar 361 326 350 400 400 400

Vi yrkar
•  Bifall till Moderaternas Budget 2012 i sin helhet.
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Folkpartiet liberalernas 
budgetförslag 2012

Alliansens gemensamma plattform

Valfrihet, socialt ansvarstagande, god ekonomi och hållbar 
utveckling genomsyrar Alliansens politik i Borås. Vårt fo-
kus och våra prioriteringar skiljer sig på väsentliga punkter 
från de Rödgrönas då vår politik utgår från en absolut tro 
på människans egna förmåga och vilja till ansvar. Vi i Alli-
ansen anser att det är varje människas inre styrka som läg-
ger grunden för det gemensamma samhällsbygget. Ingen 
kraft är starkare än den vi gemensamt besitter och den 
kommer bäst till sin rätt genom frihet och valmöjligheter. 
Fokus ska därför alltid ligga på att ge var och en största 
möjliga inflytande över sin egen livssituation. Politiken ska 
förvalta skattemedel endast utifrån boråsarens bästa.

Alliansens målsättning är att Borås även fortsättningsvis 
ska ha en god kommunal ekonomi. Detta ansvarstagande 
handlar om att värna människors trygghet och en god 
välfärd; att kunna garantera boråsarna den service och 
de tjänster de efterfrågar. Vi i Alliansen väljer därför att 
ta ekonomisk höjd inför framtiden samtidigt som vi ger 
verksamheterna bästa möjliga förutsättningar. För budget-
året 2012 vill vi lyfta fram tre strategiska områden: Fler 
boråsare i arbete, Valfrihet i välfärden samt Den attraktiva 
staden.

Fler boråsare i arbete 
Jobb handlar ytterst om människors möjlighet att kunna 
försörja sig, att vara en del av en arbetsgemenskap och 
kunna förändra sitt liv till det bättre. Alla människor ska 
kunna få jobb utifrån sin egen förmåga, det ska vara både 
ett mål och en rättighet. Jobbfrågan handlar även om att 
vi ska kunna ha höga ambitioner för välfärden, att möta 

miljö- och klimatutmaningarna på bästa sätt samt stå 
starka i den globala konkurrens vi upplever. 

För att fler boråsare ska kunna jobba gäller det att skapa 
goda förutsättningar. Det ska vara lätt att vara företagare i 
Borås och ett gott företagsklimat ska råda. Därför arbetar 
vi vidare med t ex bemötandefrågor och ”en dörr in”-
konceptet. Nya etableringar och utökningar av företag ska 
uppmuntras och vi ska fortsätta att vara en innovations-, 
textil- och miljöstad. I detta sammanhang spelar ambitio-
nen om Bildningsstaden och Högskolan i Borås en viktig 
roll. Utbildning, spetskunskap och innovativ forskning 
driver på företagandet. Samtidigt kompletteras bilden av 
spännande framtidsprojekt tillsammans med näringsliv 
och Högskolan; Simonsland och Business Region Borås 
(näringslivssamverkan) är två exempel.

En annan viktig förutsättning är goda kommunikationer. 
Som en del av Sveriges tredje största pendlingsområde är 
kommunikationer till och från Borås av största vikt. Sam-
tidigt bör arbetsintensiva områden inom Borås prioriteras 
lokalt. Tack vare Alliansregeringens satsning på västsven-
ska paketet och infrastruktur i budget 2012 kommer det 
bli lättare att ta sig till både jobb och studier, vilket stärker 
Borås konkurrenskraft och möjliggör fler jobb. 

Arbete ger ett mervärde i form av stolthet över att kunna 
bidra och försörja sig. Samtidigt tar man del i samhället 
och kan utvecklas till sin fulla potential. För att alla ska 
kunna arbeta utifrån sin egen förmåga gäller det att vi 
hittar innovativa och flexibla lösningar. Privata näringsid-
kare bedriver – i samarbete med t ex Samhall och Sveriges 
kommuner – framgångsrika projekt för personer som står 
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långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill se fler lösningar av 
detta slag och att Borås aktivt deltar, för allas rätt till ett 
meningsfullt arbete.

Valfrihet i välfärden 
I Borås ska ingen behöva oroa sig för om välfärden fung-
erar. Den ska finnas där, tillgänglig och kompetent, den 
dagen den behövs. När omvärlden förändras ställs nya 
krav på kommunerna och det är viktigt att såväl kommun-
politiker som tjänstemän bejakar utveckling och ständigt 
strävar efter att bli bättre. Det förutsätter ett öppet och 
tillåtande klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och 
entusiasm. En avgörande fråga för Borås blir: Hur kan 
kvaliteten i välfärden utvecklas? Vi Allianspartier anser 
inte att formen för välfärden är det avgörande, huruvida 
förskolan eller äldreboendet drivs av kommunal eller alter-
nativ utförare. Det är kvaliteten, oavsett verksamhetsform, 
som ska vara ledstjärnan.

Fördelarna med en mångfald av aktörer är dock avse-
värda. Varierade arbetssätt och metoder ger en bredd som 
annars saknas samtidigt som fler människor och företag 
kan ta plats i den bästa välfärden. 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. Vår 
vision är att alla ska kunna hitta den form av omsorg och 
utförare som passar dem bäst. 

Hög kvalitet inom skola och barnomsorg är avgörande 
för att ge våra barn och unga en god start i livet. Allians-
regeringen satsar därför stort på kompetensutveckling av 
lärare och ledare inom båda områdena. Parallellt görs även 
direkta satsningar på undervisningen genom t ex Mat-
telyftet där 2,6 miljarder ska höja resultaten. I det lokala 
perspektivet aktualiserar skolan lokalfrågan och effektivi-
tetsaspekten. 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.

I Borås gläds vi åt att många alternativa utförare valt att 
etablera sig här. De erbjuder ett spännande komplement 
till vår egen utmärkta verksamhet och ger människor 
möj lighet att finna det alternativ som passar dem bäst. Vi i 
Alliansen vill därför se en fortsatt konkurrensutsättning av 
de kommunala verksamheterna. Inom LSS-verksamheten 
har det framkommit att kvaliteten är jämförbar men kost-
naden betydligt lägre för entreprenaderna. Det är mycket 
positivt att kvalitet värnas samtidigt som skattemedel kan 
användas till att förstärka annan verksamhet.

Den attraktiva staden 
Borås är bra på att vara stad. Den positiva utveckling som 
präglat de senaste åren ledde fram till att Borås tilldela-
des utmärkelsen Årets stadskärna 2011. Motiveringen att 
”Borås city andas attraktion och lust” talar sitt tydliga 
språk och visst har vi mycket att vara stolta över. Spän-
nande kultursatsningar, cityhandel på många gator, platser 
för återhämtning – som Sandwalls plats och Stadsparken 
- och traditioner som Sommartorsdagarna är påtagliga 
resultat av det utvecklingsarbete som pågår i nära samar-
bete mellan näringsliv och kommun. Den framgångsrika 
modellen vill Alliansen bygga vidare på och använda i fler 
sammanhang, gärna med Högskolan och andra utbild-
ningsinstanser som ett värdefullt komplement.

Borås är kretsloppsstaden med höga miljö- och klima-
tambitioner. Det är vårt ansvar att verka för en hållbar 
utveckling med framtida generationer i åtanke. Därför 
planeras sedan länge för en fossilbränslefri stad; satsningar 
på biobränsle, fjärrvärme och planer för vindkraftsutbygg-
nad vittnar om denna ambition. Vår utmaning idag är att 
Borås tillväxt ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. En 
uppdatering av Borås Stads översiktsplan, som kan ligga 
till grund för stadens utveckling inklusive trafiksituation, 
ser vi som nödvändig i sammanhanget. 

Vår ambition inom Alliansen är att Borås ska fortsätta växa 
med en mångfald av människor. För detta behöver vi en 
fortsatt stark citykärna med många boenden och attraktiva 
stadsdelar samtidigt som en hållbar utveckling prioriteras. 
Arbetet med Nedre Norrby spelar en stor roll då vi har 
chansen att anlägga en ny, miljöanpassad stadsdel med 
attraktiv arkitektur och många nya boenden i centralt läge. 
Att välja mångfalden som tema och ta fasta på ”världs-
staden” skulle göra Borås till en mer inkluderande stad 
samtidigt som staden lyser i ett visionärt sammanhang. 

Stadskärnan i sig utgör dock ingen hel stad, vi behöver 
också en levande landsbygd. Varje människa väljer sin 
livssituation utifrån egna preferenser och förutsättningar. 
Vi i Alliansen vill poängtera att den som väljer att bo i ett 
ytterområde är lika viktig som den som vill bo i kärnan. 
Hela Borås ska leva och blomstra. Bredbandsutbyggnad är 
i sammanhanget en mycket viktig fråga. I den moderna 
teknologins tidevarv ska även landsbygden kunna konkur-
rera på lika villkor och våra företagare ska ha förutsätt-
ningar att verka i kommunens alla delar.

Till en attraktiv stad hör också möjligheten att röra på sig 
och att njuta av en aktiv fritid i skog och natur eller mer 
citynära omgivning – förutsättningarna ska finnas för 
alla varianter. Alliansen vill prioritera och sätta folkhäl-
san i fokus, vilket satsningarna på gång- och cykelvägar, 
friluftsområden, konstgräsplaner och spontanidrottsplatser 
vittnar om.
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Alliansen tar fortsatt ansvar 
Det långsiktiga, effektiva och välmotiverade ansvarsta-
gandet, den goda ekonomin och en positiv syn på ökade 
valmöjligheter har varit Alliansens mål och kännetecken 
och kommer så att vara även fortsättningsvis. Vi kommer 
inte att falla in i det beteende som präglat tidigare opposi-
tion i Borås; att ständigt lova mer resurser bara för att man 
inte behöver ta ett faktiskt ansvar.

Vi Allianspartier tog ansvar då vi styrde Borås och vi gjor-
de det framgångsrikt: Trots nedgångar i ekonomin både 
runt åren 2003 och 2009 såg vi till att ge Borås en stabil 
grund att stå på. Inom loppet av en tioårsperiod lyckades 

vi med bedriften att hålla ett stabilt resultat på hög nivå 
samtidigt som en miljard kunde avsättas till framtida kost-
nader, som pensioner och vägar, samtidigt som ytterligare 
en miljard kunde användas till att minska kommunens 
låneberoende. Tack vare en god ekonomisk hushållning 
och ett stort mått av ansvarstagande utvecklade vi den 
kommunala verksamheten, som samtidigt kompletterades 
med alternativa driftsformer inom t ex skola, barnomsorg 
och äldreomsorg. Vårt mål är att fortsätta på den ansvars-
fulla vägen - och samtidigt utveckla Borås till en ännu 
bättre stad än den redan är idag.

Folkpartiet liberalerna grundar sitt budgetförslag 2012 
på Alliansens gemensamma plattform. Detta innebär ett 
resultat på 110 mnkr i driftbudgeten och en investerings-
nivå på 350 mnkr. De prioriteringar som Folkpartiet gör, 
inklusive finansiering och uppräkning per nämnd, redovi-
sas i slutet av detta budgetdokument.

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 med kunskap, en värdig ålderdom och att 
kommunen slutar konkurrera med näringslivet.

Jämställdhet
Folkpartiet liberalerna anser att alla människor ska ha 
samma möjligheter att förverkliga sina drömmar och pla-
ner oavsett kön. Ytterst handlar jämställdhet om att kvin-
nor och män får inflytande och makt på samma villkor.

Flickor och pojkar ska ges lika stort utrymme i förskolan 
och skolan. Det är också en viktig del i jämställdhetsarbe-
tet att flickor och pojkar ges samma förutsättningar inom 
idrotten i Borås, både vad gäller bidrag och tillgång till 
lokaler samt träningstider.

Folkpartiet liberalernas budgetförslag 2012

Integration
I Borås ska alla känna sig välkomna, behövda, men också 
vara bereda att ta sitt samhällsansvar oavsett vem man är 
eller var man kommer ifrån. För att nå ut till alla Borås 
invånare är det viktigt att samhällsinformation tillhan-
dahålls på ett stort antal främmande språk. Borås Stad 
ska vara generös med praktikplatser och instegsjobb för 
invandrare.

Svenska för Invandrare (sfi) undervisning är en viktig del 
i integrationsarbetet. Därför måste ett varierat utbud till-
handahållas som är anpassat för vars och ens behov. Detta 
ger bäst effekt genom samarbete med Högskolan, närings-
livet och organisationer. Sfi-undervisningen bör erbjudas 
både genom kommunala och fristående alternativ. Språk-
stödet bör dessutom utvecklas i förskolan och skolan.

Bildningsstaden
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 en 
bra skola än bättre och Borås till en bildningsstad. Höga 
förväntningar på elever och medarbetare, kontinuerliga 
resultatavstämningar, kompetenta lärare och goda peda-
gogiska 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. 
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Det är viktigt att den moderna tekniken används och inte-
greras i undervisningen. Alla elever ska därför förses med 
egen bärbar dator under gymnasietiden. På sikt bör även 
elever i grundskolan få samma möjlighet.

Förskola
Folkpartiet liberalerna slår vakt om en väl utbyggd och 
flexibel förskola, där det enskilda barnets behov och 
föräldrarnas önskemål är ledstjärnorna. 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. 

Vi vill utöka olika pedagogiska inriktningar och driftsfor-
mer inom förskolan i Borås. Välplanerade förskolelokaler 
ska tillhandahållas som även ger möjlighet till meningsfull 
utevistelse.

Barngruppernas storlek måste säkerställas och antalet 
platser anpassas efter barnens behov av omsorg och trygg-
het. För att ge barnen bästa möjliga förutsättning inför 
den kommande skolgången ska barnens språkutveckling 
dokumenteras och följas upp.

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. I Borås skolor är lärarna den största resursen.

Borås Stad ska erbjuda både kommunala och fristående 
grundskolor med en mångfald av pedagogiska inrikt-
ningar. 

Skolhälsovården bör stärkas, bl a genom att antalet kurato-
rer 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.

Gymnasium
Gymnasieskolan i Borås 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 lär-
lingsutbildning på en arbetsplats. Yrkeseleverna ska kunna 
läsa in högskolebehörighet antingen inom yrkesprogram-

met eller senare inom vuxenutbildningen. Alla program 
ska avslutas med en tydlig examen. 

Ett utökat samarbete mellan gymnasieskolan och högsko-
lan är önskvärt. 

För att främja gymnasiets verksamhet vill vi prioritera ett 
tillagningskök på Almåsgymnasiet, omdisponera Bäckäng-
sgymnasiets lokaler samt genomföra en ombyggnation av 
Sven Eriksonbiblioteket. 

I Borås Stad bedrivs ett Bra Kompis-arbete. Tidigare inne-
höll värdegrundsarbetet även en del som riktade sig till 
äldre elever med utgångspunkt i förintelsen, nazistisk och 
nynazistisk människosyn. Vi anser att detta arbete är av 
stor vikt och vill se att Bra Kompis-arbetet riktat till äldre 
elever återupptas.

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 Invand-
rare.

Folkpartiet liberalerna vill att det skall erbjudas både kom-
munala och fristående alternativ till den som studerar som 
vuxen. 

För att öka tillgängligheten bör vuxenutbildningen flyttas 
till centrum.

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. Ungdoms-
rådet spelar här en viktig roll. 

Planerna kring ett Ungdomens Hus är redan långt gång-
na. Det är viktigt att ett iordningställande och öppnande 
ligger nära i tiden då ungdomarna sedan länge väntat på 
ett genomförande.

Mötesplatser med generöst öppethållande för unga bör 
skapas, både i centrum och i ytterområdena. Dessutom 
behöver utsatta ungdomars situation särskilt uppmärksam-
mas, hjälp och stöd ska snabbt sätts in vid behov. Folk-
partiet liberalerna vill se att ett Barnhus inrättas snarast 
möjligt.

Ungdomar som är placerade inom olika typer av boen-
den behöver kommunens stöd. I denna anda ska Stads-
delsnämnderna uppdras att göra en studieplan för varje 
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placerat barns skolgång och undervisning. Vidare är det 
Stadsdelsnämndernas uppgift att säkerställa att placerade 
barn blir medvetna om sina rättigheter och i samverkan 
med regionen se till att ungdomarnas hälsa följs upp under 
placeringstiden. 

Som ett led i att motverka ungdomsarbetslösheten i Borås 
är det viktigt att fler praktikplatser skapas.  Dessutom bör 
Borås Stads hemsida utökas med en samlande ungdoms-
länk.

Fritid
En meningsfull fritid är viktig för oss människor. Ett ut-
bud 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 fritids-
områden lättillgängliga och inbjudande. En del i detta ar-
bete innefattar bättre underhåll av befintliga motionsspår. 

Vi vill även starta en förstudie för utveckling av den be-
fintliga ishallen.

Äldreomsorg
I Borås ska alla äldre kunna leva i trygghet och erbjudas 
ett aktivt liv. Det är viktigt att erbjuda valfrihet när det 
gäller hemtjänst och särskilt boende. Vård och omsorg ska 
ta sikte på individens behov.

Folkpartiet liberalerna vill att möjligheten att bo till-
sammans med livskamraten livet ut skall beslutas om i 
Kommunfullmäktige (Parboendegaranti). Nya särskilda 
boenden ska dessutom planeras så att parboende blir möj-
ligt i större utsträckning. 

De som bor i äldreboenden eller har hemtjänst ska ha 
rätt att komma ut en stund varje dag (Ut och gå garanti). 
Dessutom ska äldre erbjudas matcheckar som ett alternativ 
till den mat kommunen erbjuder (Välja mat garanti).

Den översyn av läkemedelsanvändning bland dementa 
som genomfördes på Brämhult gav viktiga insikter som 
förbättrade livskvaliteten för de berörda. En liknande 
översyn bör därför genomföras i hela Borås. 

Funktionsnedsättning
Alla personer med funktionsnedsättning ska få bemötande 
och livsvillkor som underlättar tillvaron och ger högsta 
möjliga livskvalitet.

Säkerställandet att varje person med funktionsnedsättning 
själv får vara delaktig i beslut som berör henne eller honom 
är oerhört viktigt. Likaså att kommunen uppfyller de krav 
som ställs angående tillgänglighet för personer med funk-
tionsnedsättning.  Vi anser att Borås Stads arbete med 
tillgänglighet för funktionsnedsatta behöver intensifieras.

Folkpartiet liberalerna vill att egna erfarenheter av funk-
tionsnedsättning ska ses som en merit vid kommunala 
anställningar som har anknytning till funktionshinder.

Kultur
Folkpartiet liberalerna anser att delaktighet i kulturlivet 
stärker demokratin och stimulerar fantasin, känslan, tole-
ransen och glädjen hos varje människa. Särskilt kultur för 
barn och unga är ett kommunalt ansvar som skall ges hög 
prioritet. Kulturen ska vara en allmän resurs i samhället 
för exempelvis skola, omsorg, integration och samhällspla-
nering.

Kulturskolan är en viktig del i både skolans och kulturens 
roll i Borås. Skolan har för närvarande inte ändamålsen-
liga lokaler. En utredning bör tillsättas för att antingen 
förändra befintlig byggnad eller bygga nytt.

Skulpturstaden Borås är ett begrepp i hela landet. Det 
är naturligtvis viktigt ur olika aspekter att vi får behålla 
epitetet. För att få möjlighet att behålla och framförallt 
utveckla skulpturstaden är en kontinuerlig tillförsel av 
medel viktig.

De unika miljöerna i Rydboholm, Vänga och Almedahls/
Dalsjöfors bör bevaras och utvecklas. Ur kulturhistorisk 
synpunkt är dessa miljöer mycket viktiga och kan på 
sikt bidra till att göra Borås intressantare för kultur- och 
naturturism.

Anslag till konstnärlig utsmyckning vid nybyggnad eller 
renovering av offentliga byggnader och platser i Borås ska 
ingå i produktionskalkylen.

Textilmuseets flytt till Simonsland och etablering av det 
nya Textilmuseet i samverkan med Textilhögskolan och 
Marketplace Borås ska vara en prioriterad fråga.

Stadsmiljö
Centrummiljön är viktig för att Borås ska vara en triv-
sam 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. 
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Södra Torget är Borås vackraste torg. Tyvärr har det blivit 
en parkeringsplats för bussar. Vi vill att busstrafiken ska 
flyttas från Södra Torget. Torget måste utvecklas till en 
mötesplats för alla boråsare. Vi vill bygga ett parkeringsga-
rage under torget med en saluhall ovanpå. 

Stadsparken behöver göras till en levande och trygg plats 
för alla åldrar. Ett Orangeri med funktionen av mötes-
plats, som ersätter de nuvarande nedgångna paviljongerna, 
vore ett värdefullt inslag.

Folkpartiet liberalerna vill se att en noll-energistadsdel 
byggs, exempelvis vid regementsområdet, och att en 
stadsplan som förbinder Norrby med Centrum skyndsamt 
upprättas.

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 bostadsbebyggel-
se. Vi ser ett behov av att fler hyreslägenheter produceras i 
Borås samt att fler bostäder skapas i stadskärnan.

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 pris-
påslag 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 experiment-
bostäder, t ex passivhus och flervåningshyreshus i trä, 
uppmuntras.

Folkpartiet liberalerna är positivt inställt till att lämpliga 
delar av det kommunala bostadsbeståndet säljs eller om-
formas till bostadsrätter.

Med anledning av den nya lagstiftningen angående kom-
munala bostadsbolag vill vi se över Borås Stads nuvarande 
organisation gällande dessa. 

Kommunikationer
Borås består av en blandning av centrumbebyggelse och 
glesbygd. Därför är kommunikationerna inom hela kom-
munen en viktig fråga för alla boråsare. Det skall 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 människor med funktions-
hinder.

Att utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommu-
nen fortsätter i rask takt är av stor vikt. Likaså att kollek-
tivtrafiken i staden och på landsbygden utvecklas. 

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. Som ett led i detta arbete vill vi ge näringslivskon-
toret utökade resurser för att kunna ge allsidig service till 
näringslivet.

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 långtidsar-
betslösa och funktionsnedsatta är arbetsintegrerade sociala 
företag. Vi vill underlätta för dessa företag att konkurrera 
med andra större företag vid t ex upphandlingar.

Verksamheter inom Borås Stad inte ska konkurrera 
med det privata näringslivet. Vi vill därför pröva andra 
driftsformer för, i första hand, Saltemads Camping samt 
Stadsparksbadet.

Utmaningsrätt är något som många svenska kommuner 
infört och som konkret innebär att anställda och entre-
prenörer har rätt att utmana kommunala verksamheter 
genom att inkomma med anbud. Vi ser positivt på de 
möjligheter utmaningsrätten skulle kunna föra med sig 
och vill därför införa detta även i Borås Stad.

Folkpartiet liberalerna är för alternativa driftsformer och 
ser gärna att en större del av kommunens egna verksam-
heter läggs ut på entreprenad. Inom LSS-verksamheten 
t ex har en rapport påvisat att kvaliteten ä  r jämförbar men 
kostnaden betydligt lägre för entreprenaderna. 

Borås Stad har under mycket lång tid haft problem med 
sitt IT-system. En viktig förutsättning för att bedriva ef-
fektivt arbete och ge kommuninvånare, företag och utom-
stående god service har därmed saknats. Dessa drift- och 
åtkomstproblem är inte acceptabla och vi förordar därför 
en lösning likt Västra Götalandsregionen, där kommunens 
IT-system outsourcas. 
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Miljö
Den liberala miljöpolitiken bygger på ett långsiktigt 
förvaltarskap. Varje generation har ansvar för miljön så 
att kommande generationer också skall 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 återvinnings-
centraler med generöst öppethållande erbjudas. 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 översikts-
plan för att staden ska vara väl anpassad för framtidens 
utmaningar och behov. Denna ambition omfattar – utöver 
bostäder och industri - inte minst kollektivtrafiken och 
den allmänna trafiksituationen. 

Miljövänliga fordon är på stark frammarsch och det finns 
numera goda alternativ i form av elbilar. Folkpartiet libe-
ralerna ser stor potential i att bilar och fordon som Borås 
Stads förvaltningar och bolag använder sig av skulle kunna 
vara drivna av el.

För att underlätta för cyklister ska cykelställ under tak 
iordningställas vid Resecentrum.

Landsbygdsutveckling
Det är viktigt att se hela Borås – med alla dess större och 
mindre orter samt dess landsbygd – som en resurs i fram-
tida planering för en hållbar och miljöriktig utveckling.

Folkpartiet liberalerna vill utveckla landsbygden genom 
bl a reell tillgång till barnomsorg och skola. Att nybyggna-
tion 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.

Kommundelarna försvann 2011 till förmån för tre nya 
stadsdelar. Detta var ett positivt steg för likställigheten 
mellan våra kommuninvånare men innebär också att den 
lokala förankringen blir otydligare. Med detta i åtanke 
vill Folkpartiet liberalerna att biblioteken i kransorterna 
ska få en ställning som medborgarkontor och därmed 
kunna fungera som kommunens förlängda arm på 
lokal nivå.

Folkpartiets prioriteringar
Folkpartiet liberalerna budgeterar resultatet för Borås Stad 
2012 till 110 mnkr. Summan ligger nära det ekonomiska 
mål som Kommunfullmäktige fastställt för en långsiktigt 
god ekonomi. Den låter oss dessutom ta höjd för en even-
tuellt fortsatt negativ trend vad gäller skattentäkter med 
tanke på den ekonomiskt osäkra situation som råder.

Resultatet uppnås genom att 20 mnkr ur stabiliseringsfon-
den ianspråktas. Samtidigt läggs ett generellt besparings-
krav på nämnderna om 1 % jämfört med budgetramarna 
som togs i juni. Extra intäkter om totalt 20 mnkr, varav 10 
mnkr används till att stärka upp resultatet, fås dessutom 
genom att:

•  Servicenämnden åläggs att redovisa ett överskott om 6 
mnkr

•  Minskat kommunbidrag till Samhällsbyggnadsnämn-
den om 3 mnkr.

•  Minskat kommunbidrag till Tekniska nämnden om 3 
mnkr.

•  Åldersgränsen för pensionärsrabatten inom kollektiv-
trafiken höjs till 70 år (4 mnkr).

•  Ytterligare en tredjedel av kommunala LSS-boenden 
läggs ut på entreprenad (4 mnkr).

Med tanke på den betydande omorganisation som skett 
under 2011 ser vi stor potential att spara in det uppsatta 
1 %-målet genom en anpassad administration medan 
verksamheterna skonas. En ekonomisk besparing var 
aldrig huvudsyftet med den nya organisationen – likstäl-
lighet var det tyngst vägande skälet – men det borde fin-
nas utrymme för administrativ rationalisering då antalet 
nämnder minskat som en följd.

Vi ser dessutom besparingskravet som ett angeläget 
verktyg för nämnderna att redan nu anpassa sina förutsätt-
ningar till en eventuellt fortsatt negativ ekonomisk trend. 
I detta resonemang tycker vi det är viktigt att betona 
nämndernas suveränitet; vi lägger inga undantag utan 
förordar ett generellt besparingskrav. På så vis låter vi t ex 
stadsdelsnämnderna få prioritera sin verksamhet själva. 
Det är nämnderna som har kunskapen, insikten och som 
överblickar verksamheterna bäst. Just denna argumenta-
tion var anledningen till att vi inte skapade en enskild 
facknämnd för t ex grundskolan, utan organisationsmo-
dellen med stadsdelsnämnder ansågs lämpligast då de har 
ett unikt helhetsperspektiv. 
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Utgångsläget för Budget 2012 var att inget reformut-
rymme existerade, minskade skatteintäkter hade effektivt 
reducerat denna möjlighet. De återstående 10 mnkr av de 
extra intäkter vi skapat vill dock Folkpartiet liberalerna 
satsa på angelägna områden. 8 mnkr avsätter vi därför till 
Utbildningsnämnden och 2 mnkr till Kulturnämnden.

Vidare anser vi att nettoinvesteringarna ska begränsas till 
350 mnkr. En högre investeringsnivå kan inte långsiktigt 
bäras av det uppsatta resultatmålet. I det osäkra ekonomis-
ka läget vore det en mycket oansvarig hållning att inta. Vi 
vill i sammanhanget poängtera att befintliga lokaler bör 
ses över och nyttan där maximeras innan nyproduktioner 
påbörjas.

Folkpartiets viktigaste frågor 
under 2012 kan sammanfattas i 
följande punkter:

Jämställdhet
•  I Borås ska kvinnor och män, pojkar och flickor, ha 

samma möjlighet att förverkliga sina drömmar. 

•  Den parlamentariska jämställdhetsgruppen ska fortsatt 
agera som referensgrupp när den tagna jämställdhets-
policyn och handlingsprogrammet nu ska implemente-
ras.

Integration
•  Borås ska även fortsättningsvis ta emot flyktingar, 

särskilt ensamkommande flyktingbarn.

•  Integrationsarbetet ska vara en självklar del i alla 
nämnders arbete.

•  Det fastställda programmet för ett integrerat samhälle 
ska följas upp. Handlingsplanen ska genomföras och 
revideras inför 2013 i den riktning som programmet 
föreskriver.

Förskola
•  Barngruppernas storlek måste säkerställas till rimliga 

nivåer och antalet platser anpassas efter barnens behov 
av omsorg och trygghet.

Skola
•  Kunskap ska genomsyra allt arbete som bedrivs i sko-

lan. Därför måste skolan ställa höga kunskapskrav och 
ha positiva förväntningar på alla elever.

•  På lågstadiet i Borås skolor vill vi införa läsa-skriva-
räkna-garanti. 

•  Det är viktigt att erbjuda kommunala såväl som fristå-
ende skolor med en mångfald av pedagogiska inrikt-
ningar.

Gymnasium
•  Bra Kompis-arbetet riktat till äldre elever återupptas.

•  Ett tillagningskök på Almåsgymnasiet bör prioriteras 
så att eleverna får större möjligheter att praktiskt om-
sätta sina kunskaper.

•  En förstudie bör påbörjas vad gäller ombyggnation av 
Bäckängsgymnasiets bibliotek samt idrottshall.

•  Nytt bibliotek Sven Erisksonsgymnasiet iordningställs.

Ungdom
•  Ungdomens Hus ska prioriteras och öppnas snarast 

möjligt.

•  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa placerade ungdo-
mar och barns väl och ve genom studieplaner, rättig-
hetsinformation samt hälsouppföljning i samverkan 
med regionen.

•  Ett Barnhus bör startas snarast möjligt.

Äldreomsorg
•  Alla ska få välja hur och med vem de vill bo – även när 

de blir gamla. Nya särskilda boenden ska planeras så 
att parboende möjliggörs i större utsträckning.

•  En översyn av läkemedelsanvändandet bland dementa 
ska genomföras.

•  Borås Stads särskilda boenden ska alla benämnas med 
gatuadresser för att värna den personliga integriteten. 

Funktionsnedsättning
•  Kommunen ska uppfylla de krav som ställs för till-

gänglighet för personer med funktionsnedsättning.  
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•  Egna erfarenheter av funktionsnedsättning ska ses 
som en merit vid kommunala anställningar som har 
anknytning till funktionshinder.

Kultur
•  Anslag till konstnärlig utsmyckning vid nybyggnad 

eller renovering av offentliga byggnader och platser i 
Borås skall ingå i produktionskalkylen.

•  En utredning ska tillsättas vad gäller Kulturskolan för 
att antingen förändra befintlig byggnad eller bygga 
nytt. 

•  Textilmuseets flytt och nyetablering ska prioriteras.

Stadsmiljö
•  Flytta busstrafiken från Södra Torget – Borås vackraste 

torg ska inte vara en parkeringsplats för bussar.

•  Detaljplaneringen för området som förbinder Norrby 
med Centrum bör skyndsamt påbörjas.

Bostäder
•  Studentbostäder ska omedelbart undantas från gäl-

lande parkeringsnorm och förutsättningarna för ett 
totalt avskaffande av parkeringsnormen utredas.

•  Vi vill se över Borås Stads nuvarande organisation gäl-
lande kommunala bostadsbolag.

Lokalt företagsklimat
•  Näringslivskontoret ges utökade resurser för att kunna 

ge allsidig service till näringslivet.

•  Andra driftsformer prövas för i första hand Saltemads 
Camping samt Stadsparksbadet.

•  Vi vill se en lösning där kommunens IT-system out-
sourcas.

•  Kommunstyrelsen ska utarbeta ett regelsystem för 
införande av utmaningsrätt.

•  Vi vill underlätta för arbetsintegrerade sociala företag 
att konkurrera med andra företag vid upphandlingar.  

Miljö
•  Som en del i miljöarbetet bör fler avgiftsfria återvin-

ningscentraler med generöst öppethållande erbjudas. 

•  En ny översiktsplan tas fram för ett långsiktigt hållbart 
Borås.

•  Möjligheten för Borås Stads förvaltningar och bolag 
att förstärkt använda sig av elbilar ska undersökas. 

Landsbygdsutveckling
•  Hela Borås ska leva! Som ett led i denna intention vill 

vi bevara och utveckla Almedahls museum i Dalsjöfors 
samt kulturhistoriska miljöer i Rydboholm och Vänga.

•  Biblioteken i kransorterna ska fungera som kommu-
nens förlängda arm genom att anta formen av medbor-
garkontor.
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KOMMUNBIDRAG PER NÄMND tkr

Nämnd
Budget

2012

Kommunfullmäktige 10 000

Revisorskollegiet 4 150

Kommunstyrelsen

- kommunledning Stadskansliet 63 600

- kommungemensam verksamhet 99 950

Valnämnden 300

Överförmyndarnämnden 4 850

Lokalförsörjningsnämnden

- lokalförvaltning 0

- övrigt 26 700

Fritids- och folkhälsonämnden

- fritid- och folkhälsa 129 100

- föreningsbidrag 39 100

Servicenämnden -6 000

Samhällsbyggnadsnämnden 29 350

Tekniska nämnden

- väghållning parker m m 119 050

- persontransporter 56 900

Miljö och konsumentnämnden 17 150

Kulturnämnden 127 800

Utbildningsnämnden 466 500

Arbetslivsnämnden 210 400

Sociala omsorgsnämnden 601 150

SDN Norr

- kommungemensam verksamhet 49 850

- stadsdelsverksamhet 824 700

SDN Väster

- kommungemensam verksamhet 24 900

- stadsdelsverksamhet 1 026 400

SDN Öster

- kommungemensam verksamhet 32 150

- stadsdelsverksamhet 892 800

Summa 4 850 850

Vi yrkar
•  bifall till Folkpartiet liberalernas Budget 2012 i sin 

helhet.
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Centerpartiets budgetförslag för 
Borås Stad 2012

Alliansens gemensamma plattform

Valfrihet, socialt ansvarstagande, god ekonomi och hållbar 
utveckling genomsyrar Alliansens politik i Borås. Vårt fo-
kus och våra prioriteringar skiljer sig på väsentliga punkter 
från de Rödgrönas då vår politik utgår från en absolut tro 
på människans egna förmåga och vilja till ansvar. Vi i Alli-
ansen anser att det är varje människas inre styrka som läg-
ger grunden för det gemensamma samhällsbygget. Ingen 
kraft är starkare än den vi gemensamt besitter och den 
kommer bäst till sin rätt genom frihet och valmöjligheter. 
Fokus ska därför alltid ligga på att ge var och en största 
möjliga inflytande över sin egen livssituation. Politiken ska 
förvalta skattemedel endast utifrån boråsarens bästa.

Alliansens målsättning är att Borås även fortsättningsvis 
ska ha en god kommunal ekonomi. Detta ansvarstagande 
handlar om att värna människors trygghet och en god 
välfärd; att kunna garantera boråsarna den service och 
de tjänster de efterfrågar. Vi i Alliansen väljer därför att 
ta ekonomisk höjd inför framtiden samtidigt som vi ger 
verksamheterna bästa möjliga förutsättningar. För budget-
året 2012 vill vi lyfta fram tre strategiska områden: Fler 
boråsare i arbete, Valfrihet i välfärden samt Den attraktiva 
staden.

Fler boråsare i arbete 
Jobb handlar ytterst om människors möjlighet att kunna 
försörja sig, att vara en del av en arbetsgemenskap och 
kunna förändra sitt liv till det bättre. Alla människor ska 
kunna få jobb utifrån sin egen förmåga, det ska vara både 
ett mål och en rättighet. Jobbfrågan handlar även om att 
vi ska kunna ha höga ambitioner för välfärden, att möta 

miljö- och klimatutmaningarna på bästa sätt samt stå 
starka i den globala konkurrens vi upplever. 

För att fler boråsare ska kunna jobba gäller det att skapa 
goda förutsättningar. Det ska vara lätt att vara företagare i 
Borås och ett gott företagsklimat ska råda. Därför arbetar 
vi vidare med t ex bemötandefrågor och ”en dörr in”-
konceptet. Nya etableringar och utökningar av företag ska 
uppmuntras och vi ska fortsätta att vara en innovations-, 
textil- och miljöstad. I detta sammanhang spelar ambitio-
nen om Bildningsstaden och Högskolan i Borås en viktig 
roll. Utbildning, spetskunskap och innovativ forskning 
driver på företagandet. Samtidigt kompletteras bilden av 
spännande framtidsprojekt tillsammans med näringsliv 
och Högskolan; Simonsland och Business Region Borås 
(näringslivssamverkan) är två exempel.

En annan viktig förutsättning är goda kommunikationer. 
Som en del av Sveriges tredje största pendlingsområde är 
kommunikationer till och från Borås av största vikt. Sam-
tidigt bör arbetsintensiva områden inom Borås prioriteras 
lokalt. Tack vare Alliansregeringens satsning på västsven-
ska paketet och infrastruktur i budget 2012 kommer det 
bli lättare att ta sig till både jobb och studier, vilket stärker 
Borås konkurrenskraft och möjliggör fler jobb. 

Arbete ger ett mervärde i form av stolthet över att kunna 
bidra och försörja sig. Samtidigt tar man del i samhället 
och kan utvecklas till sin fulla potential. För att alla ska 
kunna arbeta utifrån sin egen förmåga gäller det att vi 
hittar innovativa och flexibla lösningar. Privata näringsid-
kare bedriver – i samarbete med t ex Samhall och Sveriges 
kommuner – framgångsrika projekt för personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill se fler lösningar av 
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detta slag och att Borås aktivt deltar, för allas rätt till ett 
meningsfullt arbete.

Valfrihet i välfärden 
I Borås ska ingen behöva oroa sig för om välfärden fung-
erar. Den ska finnas där, tillgänglig och kompetent, den 
dagen den behövs. När omvärlden förändras ställs nya 
krav på kommunerna och det är viktigt att såväl kommun-
politiker som tjänstemän bejakar utveckling och ständigt 
strävar efter att bli bättre. Det förutsätter ett öppet och 
tillåtande klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och 
entusiasm. En avgörande fråga för Borås blir: Hur kan 
kvaliteten i välfärden utvecklas? Vi Allianspartier anser 
inte att formen för välfärden är det avgörande, huruvida 
förskolan eller äldreboendet drivs av kommunal eller alter-
nativ utförare. Det är kvaliteten, oavsett verksamhetsform, 
som ska vara ledstjärnan.

Fördelarna med en mångfald av aktörer är dock avse-
värda. Varierade arbetssätt och metoder ger en bredd som 
annars saknas samtidigt som fler människor och företag 
kan ta plats i den bästa välfärden. 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. Vår 
vision är att alla ska kunna hitta den form av omsorg och 
utförare som passar dem bäst. 

Hög kvalitet inom skola och barnomsorg är avgörande 
för att ge våra barn och unga en god start i livet. Allians-
regeringen satsar därför stort på kompetensutveckling av 
lärare och ledare inom båda områdena. Parallellt görs även 
direkta satsningar på undervisningen genom t.ex. Mat-
telyftet där 2,6 miljarder ska höja resultaten. I det lokala 
perspektivet aktualiserar skolan lokalfrågan och effektivi-
tetsaspekten. 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.

I Borås gläds vi åt att många alternativa utförare valt att 
etablera sig här. De erbjuder ett spännande komplement 
till vår egen utmärkta verksamhet och ger människor 
möj lighet att finna det alternativ som passar dem bäst. Vi i 
Alliansen vill därför se en fortsatt konkurrensutsättning av 
de kommunala verksamheterna. Inom LSS-verksamheten 
har det framkommit att kvaliteten är jämförbar men kost-
naden betydligt lägre för entreprenaderna. Det är mycket 
positivt att kvalitet värnas samtidigt som skattemedel kan 
användas till att förstärka annan verksamhet.

Den attraktiva staden 
Borås är bra på att vara stad. Den positiva utveckling som 
präglat de senaste åren ledde fram till att Borås tilldela-
des utmärkelsen Årets stadskärna 2011. Motiveringen att 
”Borås city andas attraktion och lust” talar sitt tydliga 
språk och visst har vi mycket att vara stolta över. Spän-
nande kultursatsningar, cityhandel på många gator, platser 
för återhämtning – som Sandwalls plats och Stadsparken 
– och traditioner som Sommartorsdagarna är påtagliga 
resultat av det utvecklingsarbete som pågår i nära samar-
bete mellan näringsliv och kommun. Den framgångsrika 
modellen vill Alliansen bygga vidare på och använda i fler 
sammanhang, gärna med Högskolan och andra utbild-
ningsinstanser som ett värdefullt komplement.

Borås är kretsloppsstaden med höga miljö- och klima-
tambitioner. Det är vårt ansvar att verka för en hållbar 
utveckling med framtida generationer i åtanke. Därför 
planeras sedan länge för en fossilbränslefri stad; satsningar 
på biobränsle, fjärrvärme och planer för vindkraftsutbygg-
nad vittnar om denna ambition. Vår utmaning idag är att 
Borås tillväxt ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. En 
uppdatering av Borås Stads översiktsplan, som kan ligga 
till grund för stadens utveckling inklusive trafiksituation, 
ser vi som nödvändig i sammanhanget. 

Vår ambition inom Alliansen är att Borås ska fortsätta växa 
med en mångfald av människor. För detta behöver vi en 
fortsatt stark citykärna med många boenden och attraktiva 
stadsdelar samtidigt som en hållbar utveckling prioriteras. 
Arbetet med Nedre Norrby spelar en stor roll då vi har 
chansen att anlägga en ny, miljöanpassad stadsdel med 
attraktiv arkitektur och många nya boenden i centralt läge. 
Att välja mångfalden som tema och ta fasta på ”världs-
staden” skulle göra Borås till en mer inkluderande stad 
samtidigt som staden lyser i ett visionärt sammanhang. 

Stadskärnan i sig utgör dock ingen hel stad, vi behöver 
också en levande landsbygd. Varje människa väljer sin 
livssituation utifrån egna preferenser och förutsättningar. 
Vi i Alliansen vill poängtera att den som väljer att bo i ett 
ytterområde är lika viktig som den som vill bo i kärnan. 
Hela Borås ska leva och blomstra. Bredbandsutbyggnad är 
i sammanhanget en mycket viktig fråga. I den moderna 
teknologins tidevarv ska även landsbygden kunna konkur-
rera på lika villkor och våra företagare ska ha förutsätt-
ningar att verka i kommunens alla delar.

Till en attraktiv stad hör också möjligheten att röra på sig 
och att njuta av en aktiv fritid i skog och natur eller mer 
citynära omgivning – förutsättningarna ska finnas för 
alla varianter. Alliansen vill prioritera och sätta folkhäl-
san i fokus, vilket satsningarna på gång- och cykelvägar, 
friluftsområden, konstgräsplaner och spontanidrottsplatser 
vittnar om.
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Alliansen tar fortsatt ansvar 
Det långsiktiga, effektiva och välmotiverade ansvarsta-
gandet, den goda ekonomin och en positiv syn på ökade 
valmöjligheter har varit Alliansens mål och kännetecken 
och kommer så att vara även fortsättningsvis. Vi kommer 
inte att falla in i det beteende som präglat tidigare opposi-
tion i Borås; att ständigt lova mer resurser bara för att man 
inte behöver ta ett faktiskt ansvar.

Vi Allianspartier tog ansvar då vi styrde Borås och vi gjor-
de det framgångsrikt: Trots nedgångar i ekonomin både 
runt åren 2003 och 2009 såg vi till att ge Borås en stabil 
grund att stå på. Inom loppet av en tioårsperiod lyckades 

vi med bedriften att hålla ett stabilt resultat på hög nivå 
samtidigt som en miljard kunde avsättas till framtida kost-
nader, som pensioner och vägar, samtidigt som ytterligare 
en miljard kunde användas till att minska kommunens 
låneberoende. Tack vare en god ekonomisk hushållning 
och ett stort mått av ansvarstagande utvecklade vi den 
kommunala verksamheten, som samtidigt kompletterades 
med alternativa driftsformer inom t ex skola, barnomsorg 
och äldreomsorg. Vårt mål är att fortsätta på den ansvars-
fulla vägen – och samtidigt utveckla Borås till en ännu 
bättre stad än den redan är idag.

Centerpartiet är ett grönt socialliberalt parti. Alla män-
niskors lika värde och likvärdiga rättigheter är grunden i 
vår politik. Vårt främsta mål är att var och en ska kunna 
växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina 
drömmar. Vi har varit med och styrt Borås Stad de senaste 
tre mandatperioderna. Under denna tid har vi varit med 
och tagit ekonomiskt ansvar samtidigt som staden har 
kunnat utvecklas på ett fantastiskt sätt. Centerpartiet vill 
under nuvarande mandatperiod, tillsammans med övriga 
Allianspartier, påvisa att vi är beredda på att ta över den 
politiska makten igen. 

Centerpartiets budget präglas av att boråsarna skall kunna 
vara med och påverka sina liv. Centerpartiets rubriker i 
budget för 2012 sammanfattar det hela. Vi behöver en 
god hälsa hos hela befolkningen, därför vill vi satsa på 
folkhälsofrågorna, spontanidrott och ett rikt föreningsliv. 
Miljöansvar för framtiden, där vi ser småskalig energipro-
duktion som en viktig del för att nå målet med en fossil-
bränslefri stad. Ett företagsamt Borås, där småföretagen, 
landsbygdsutveckling och turismfrågorna är våra hjärte-
frågor. En trygg välfärd med valfrihet, där man själv kan 
välja vilken skola som passar bäst eller vem som skall sköta 
om mig när jag blir gammal. I ett inkluderande samhälle 
behövs alla. På demokratiska grunder skall vi bygga vårt 
samhälle och alla skall känna sig delaktiga och behövda.

Centerpartiets budgetförslag för Borås Stad 2012

En god hälsa hos 
hela befolkningen
Arbete, en bra bostad och ett socialt liv är grunden för en 
bra hälsa. En öppen dörr till arbete är den bästa folkhälso-
insatsen 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 sektors-
gränser så att alla invånare känner trygghet och framtids-
tro.

Alla människor ska ges möjligheter att ta eget ansvar för 
sin hälsa och livsstil. Samtidigt finns ett personligt ansvar 
om att äta sunt, motionera samt att undvika stress och 
droger. Samhället ska hjälpa till genom att bygga för enkel 
vardagsmotion. Säkra cykelbanor och ytor för spontanak-
tiviteter, uppmuntran till idrott i skolan och på fritiden är 
ett ansvar som vilar tungt på kommunen. Centerpartiet 
vill framförallt lyfta satsningar på näridrottsplatser, isba-
nor och badplatser i hela kommunen, som genom en god 
geografisk spridning kommer alla invånare till del.

Satsningar på barn och unga samt att stärka föräldraskapet 
är en annan vikigt framtidsinvestering. Föräldrar ska ges 
stöd att vara föräldrar, att ta sitt ansvar och ge sina barn 
en god uppväxt. I arbetet runt våra barn och unga finns 
många aktörer så som förskola, skola, socialtjänst, barn 
och ungdomspsykiatrin samt övrig sjukvård och polisen. 
För att ingen ska falla mellan stolarna och för att insat-
serna ska ge effekt krävs att de sätts in tidigt samt att dessa 
bygger på kunskap och erfarenheter. 
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Föreningslivets betydelse för folkhälsan är ofta underskat-
tad. Idrotten som står för en stor del av föreningslivet sym-
boliserar 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 tillsam-
mans. Föreningslivet har en stor uppgift i vårt samhälle. 
Det handlar om att ge barn och unga en aktiv fritid men 
också i förlängningen 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 ha 
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 under-
lättar för föreningarna att utvecklas vidare. 

Centerpartiet vill underlätta för småskaliga satsningar på 
folkhälsa och friskvårdsaktiviteter, framförallt för barn och 
unga. I syfte att främja rörelse och integration inrättar vi 
därför en pott, ”medel för god hälsa med inriktning barn 
och unga”, ur vilken föreningar och organisationer kan 
söka bidrag. 

Genom öppna fritidsgårdar i hela kommunen skapas en 
trygg mötesplats för våra ungdomar. Gårdarna ska sam-
verka med det omgivande samhället och ta tillvara på samt 
utveckla ungdomars intressen. 

Kulturen är en framgångsfaktor för kommunens utveck-
ling. Ideella organisationer, föreningsliv samt studieför-
bunds medverkan och engagemang spelar en viktig roll 
för människors hälsa och välmående. Mångkultur bygger 
på öppenhet och respekt för varandra. Tillgång till olika 
sorters kultur skall finnas oavsett ålder och var man bor. 
Bygdegårdarna och andra samlingslokaler på landsbygden 
ger förutsättningar för detta. Barn- och ungdomskulturen 
ska prioriteras som en motvikt till det kommersiella utbu-
det. Det är viktigt att barn och ungdomar tidigt kommer 
i kontakt med kultur inom olika områden, så som museer, 
teatrar, bibliotek och andra kulturinstitutioner. Alla barn 
och ungdomar ska ha samma möjligheter till detta i hela 
kommunen.

Centerpartiet vill
•  satsa 2 mnkr på ”medel för god hälsa med inriktning 

barn och unga” i syfte att främja rörelse och integra-
tion. 

•  utvidga kommunens föräldrastöd som både handlar om 
att medverka i familjecentralsliknande verksamhet men 
också utbildningar så som ÖPP Örebro preventionspro-
gram, Cope-kurser etc. 

•  att trygghetsvandringar ska genomföras på alla grund-
skolor i kommunen. 

•  satsa 2 miljoner kr för att anlägga fler näridrottsplatser 
som lockar till spontanaktivitet och rörelse. 

•  att det ska finnas minst en fritidsgård öppen per 
tidigare kommundelsområde hela året om, dvs. även på 
sommaren. 

•  att Ungdomens Hus ges ett tydligt uppdrag att finnas 
till för ALLA ungdomar. 

•  att alla barn i grundskolan ska erbjudas möjlighet att 
delta i idrottsskolan. 

•  fortsätta arbetet med att anlägga konstgräs så att det 
blir en bra geografisk spridning i kommunen. 

•  att kommunen tar fram en plan för hur billiga och 
enkla ishallar/utebanor skulle kunna anläggas runt om 
i kommunen. 

•  att fler isar spolas runt om i kommunen för att öka 
möjligheterna för fler barn och unga att prova på att 
åka skridskor. 

•  göra idrottssatsningar som gynnar både pojk- och 
flickidrott.

•  satsa på fler bastu-, bad- och friskvårdsanläggningar 
tillsammans med föreningslivet. En lämplig plats vore 
vid Byttorpssjön.

Miljöansvar för framtiden
Centerpartiet i Borås står för en politik som förenar 
långsiktigt miljöansvar med tillväxt och hållbar ekono-
misk utveckling. Genom detta skapas förutsättningar för 
bestående välfärd. En vision i Centerpartiets miljöarbete 
är att Borås senast år 2020 skall nå målet att bli en fos-
silbränslefri stad.

Centerpartiet i Borås verkar för att förnyelsebar energi 
successivt ska ersätta fossila bränslen. Satsningar på för-
nyelsebar energi och energibesparing är inte bara positivt 
för miljön utan även för sysselsättningen i kommunen. 
Genom att utnyttja landsbygdens möjligheter att produ-
cera energi skapas nya arbetstillfällen. 

Centerpartiet vill vara med och snabba på omställningen 
så att Borås kan bli den fossilbränslefria staden så fort 
som möjligt. Att ta tillvara på sol- och vindkraftsenergins 
möjligheter är en viktig del för att snabbare nå målet. 
För att vindkraftsetableringar skall bli framgångsrika är 
det viktigt med fungerande samarbete mellan exploatör, 
markägare och närboende. Här har också kommunen 
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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.

Det är viktigt att Borås har en säker och hållbar dricksvat-
tenförsörjning. Dock bör Borås vattenskyddsområde inte 
innebära fler inskränkningar än nödvändigt för enskilda 
och företag. 

Återvinningsbara resurser ska i möjligaste mån återvinnas. 
God tillgänglighet till återvinningscentraler, där privat-
personer kostnadsfritt kan lämna sitt avfall, är en viktig 
aspekt i detta arbete. 

Borås ska ligga i framkant vad gäller utveckling kring 
avfallshantering och energiproduktion, men även kring 
energibesparande åtgärder. Grön teknik är en överlevnads-
fråga 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.

Centerpartiet i Borås vill skapa en bättre miljö i kommu-
nen genom att verka för att fler bilar drivs med förnyelse-
bara bränslen. Vi vill också att Borås blir en cykelvänligare 
stad.

Kollektivtrafiken måste utvecklas så att fler utnyttjar den. 
Centerpartiet var med och drev igenom den enhetstaxa 
som infördes i Borås 2011 men det finns mycket kvar att 
åstadkomma. Bl a vill vi öka framkomligheten genom 
centrum för de större busslinjerna. Likaså måste framkom-
ligheten för trafik vid Knallelandsområdet förbättras då 
mycket tid tillbringas i onödiga köer och därmed belastar 
miljön ytterligare. En ny och tidsenlig trafikplan är mål-
sättningen, vilket förutsätter att en ny översiktsplan görs. 

En stad av Borås storlek med många besökare behöver ett 
samlat resecentrum! Det ska vara lätt att använda kollek-
tivtrafiken, ett naturligt flöde ska finnas och tydligheten 
ska vara stor. 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. 

Även mat spelar en stor roll när det gäller miljö- och fram-
tidsansvar. Centerpartiet anser att maten vi äter utgör en 
stor del av vårt välbefinnande. Den skall lagas nära dem 
som skall äta den och vara av god kvalitet. Borås bör dess-
utom ha en livsmedelsstrategi som möjliggör att kommu-
nen kan köpa in mer närodlade och ekologiska livsmedel. 

Att uppföra en distributionscentral skulle kunna möjlig-
göra leveranser från företag i vår omgivning. 

Centerpartiet vill uppnå 25 % närproducerade och eko-
logiska livsmedel i den kommunala verksamheten. Detta 
ska ske bl a genom en översyn av de kommunala upphand-
lingsreglerna med avsikt att möjliggöra och underlätta för 
lokala producenter att lämna anbud. 

Ett rikt odlingslandskap har stora natur- och kulturvärden 
som främst bevaras genom att människor även i framtiden 
aktivt arbetar med odling, skogsbruk och djurhållning.

Centerpartiet var initiativtagare till de ekonomiska lokala 
utvecklingsmedel som finns i Borås Stad och som innebu-
rit ett mycket positivt tillskott för den lokala utvecklingen. 
En utökad satsning vore därför välkommen. 

Centerpartiet vill ge den enskilda individen möjlighet att 
bo och verka var man vill. Det behövs ett varierat boende 
såväl i staden som i mindre samhällen och på landsbygden, 
där hyreslägenheter och bostadsrätter blandas med villor. 
Centerpartiet välkomnar bostäder i sjönära lägen. 

Det är viktigt att äldre ska kunna bo kvar i de områden 
där de tidigare bott, därför behövs trygghetsboende i alla 
delar av kommunen. En fortsatt satsning på passivhus bör 
göras av våra kommunala bostadsbolag och vi vill se att 
energieffektiva byggnader prioriteras vid nybyggnationer.

Centerpartiet vill
•  se satsningar på vindkraft som ett led i att få en 

fossilbränslefri stad.

•  att maten ska lagas där den ska ätas i så stor omfatt-
ning som möjligt. Vi önskar därför att det planeras för 
fler tillagningskök inom kommunens verksamheter. 
Validering av personal kan därför också bli aktuell.

•  att vi ska nå miljömålet för ekologiska livsmedel i våra 
verksamheter.

•  att sjuhäradskommunerna ska samverka vid inköp av 
livsmedel för att om möjligt kunna köpa mer närod-
lade och närproducerade produkter. Transporter skulle 
kunna samordnas och tankar kring en distributions-
central finns. 

•  ha generösare öppettider på våra återvinningscentraler 
som en viktig aspekt i miljöarbetet.

•  att projekt för ett renare Borås startas upp – t ex forsla 
bort övergivna fordon omgående.

•  avsätta ytterligare 1 mnkr till medel för lokal utveck-
ling. 
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•  inrätta en halvtidstjänst som jobbar med att utveckla 
det övergripande lokala utvecklingsarbetet. Borås be-
höver ta mer del av de möjligheter som Leader Sjuhä-
rad och det Regionala tillväxtprogrammet ger.

•  att bostadsbolagen får i uppdrag att bygga fler lägen-
heter. Bl a behövs fler trygghetsboenden för äldre i 
de mindre samhällena och på landsbygden samt en 
fortsatt satsning på passivhus. Energieffektiva nybygg-
nationer ska vara prioriterade.

Det företagsamma Borås
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 förut-
sättningar 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 skall 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 väg-
stråken men även på lämpliga ställen i de mindre orterna. 
Ett exempel utöver Viared kan vara vid Dalsjöforsmotet i 
riktning mot Rångedala.

Borås Stad är idag en av de största skogs- och markägarna 
i Västra Götaland. Vi behöver trots det stärka tillgången 
till industrimark och andra strategiskt viktiga markområ-
den för att ha bästa möjliga förutsättningar. I de Rödgrö-
nas budget kan man ana att Borås Stad även skall vara en 
aktiv köpare av skog och mark i andra områden än de som 
är av strategisk betydelse, då i syfte att använda dessa som 
bytesmark. Det anser vi i Centerpartiet vara fel eftersom 
det driver upp priserna för aktiva skogsbrukare och kom-
munen redan har utbytesmark i tillräcklig omfattning för 
lång tid framöver.

Genom att tillvarata det engagemang och den utvecklings-
kraft som finns på landsbygden skapas förutsättningar 
för tillväxt i hela kommunen. För att nå en god lokal 
utveckling är det av största vikt att det finns demokratiska 
mötesplatser att bedriva föreningsliv och verksamhet i. 
Ytterligare en viktig förutsättning är att alla boråsare skall 
ha tillgänglighet till godtagbar bredbandsuppkoppling. 
En strategisk plan ska därför tas fram för utbyggnad och 
Centerpartiet betonar vikten av att detta sker skyndsamt.

Centerpartiet arbetar för en utveckling av hållbara städer 
men ser samtidigt landsbygdens möjligheter. Landsbygden 
spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen genom 

den ökade efterfrågan på förnybar energi, hållbar turism 
och närproducerade livsmedel. 

Turismen som näring har stor betydelse för vår kommuns 
utveckling. För att turism- och besöksnäringen ska spela 
en mer betydande roll i framtiden måste en vidareutveck-
ling ske och kvaliteten öka, detta genom samverkan med 
privata aktörer. En ökad satsning på så kallad natur- och 
kulturturism samt ”Eventområdet” vid Borås Djurpark 
och Knalleland är prioriterat. 

Flera av Borås Stads badanläggningar är i stort behov av 
renovering. En översyn av inriktning och målgrupp bör 
därför göras av samtliga badanläggningar. En utveckling 
tillsammans med närings- och föreningsliv mot wellness 
och äventyr välkomnas.

En stad av Borås storlek behöver en samlad, fristående 
fastighet för att kunna ta emot större evenemang. Vi tror 
på idén att bygga en ny kongresshall med multifunktion, 
gärna nära resecentrum, för att kunna ta emot evenemang, 
tävlingar och kongresser. Vi vill att en utredning tillsätts 
för att pröva om det är möjligt och ekonomiskt genomför-
bart. Viktigt är också att satsningen sker i nära samarbete 
med näringslivet i Borås. 

Kulturen är en tillväxtfaktor. Under de senaste åren har vi 
sett hur konsten och kulturen blomstrar i vår stad. Center-
partiet vill att Borås fortsätter på den inslagna vägen och 
blir Sveriges skulpturstad.

Saltemads Camping ägs och drivs idag av kommunen. 
Centerpartiet tror att campingen skulle kunna utvecklas 
vidare men ser inte att driften behöver skötas av kom-
munen utan vill öppna upp för att lägga ut driften på 
entreprenad. 

Borås behöver ett servicekontor och en förvaltning som 
specialiserar sig på vad som behöver åtgärdas i kommu-
nens egna fastigheter och markområden. Centerpartiet 
anser inte att kommunen skall konkurrera på den privata 
marknaden.
För att Borås ska vara navet i Sjuhäradsbygden och en 
tillväxtregion i Västra Götaland krävs goda kommunika-
tioner. Inom detta område är såväl väg, järnväg som bred-
bandstillgänglighet viktiga. Vi vill se en Götalandsbana, 
med start av snabbpendeltrafik Borås-Göteborg.

Centerpartiet vill
•  att Borås bygger ett samlat resecentrum för bättre 

tillgänglighet och för att få till stånd enklare byten 
mellan olika linjer.

•  se en skyndsam bredbandutbyggnad i hela kommunen. 
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•  utveckla ”Eventområdet” genom att bl.a. bygga om 
Djurparkens entré och öka samverkan med närings-
livets andra verksamheter. På så vis kan ett äventyrs-
område med bad och andra aktiviteter bli tillgängligt 
året runt. Kommunen ska även öppna upp för privata 
intressenter att bygga hotell i närheten av djurparken.

•  utveckla Saltemads Camping vidare men ser inte att 
driften behöver skötas av kommunen. 

•  att planerna på att bygga om och bygga ut Stadsparks-
badet påskyndas. 

•  att arbetet med att möjliggöra snabb pendeltrafik med 
tåg mellan Borås och Göteborg startas upp i avvaktan 
på Götalandsbanans tillkomst.

En trygg välfärd med valfrihet
En trygg uppväxtmiljö är en viktig förutsättning för att ut-
vecklas 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 hindar att män-
niskor far illa. Centerpartiet ser mångfalden som ett viktigt 
verktyg för att skapa valmöjligheter och kvalitet för den 
enskilde när det gäller såväl skola som vård och omsorg.

Skolan består av elever som har olika kompetens, 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. 

Centerpartiet vill ha förskolor som tillfredställer famil-
jers olika behov. Barn är liksom familjer olika och därför 
behövs flera alternativa förskoleformer. Dessutom bör den 
pedagogiska nivån inom förskolan höjas. Centerpartiet 
anser att grundskolan ska bygga på en tydligt demokratisk 
värdegrund och att skolan ska träna eleverna i reflektion 
kring etik och moral. 

Centerpartiet i Borås vill stärka helhetssynen på lärandet. 
I skolan ska alla elever ges möjligheter att lära, oavsett vil-
ken bakgrund de har, vilken skola de går i eller hur de lär 
sig. Undervisningen ska grundas på respekt för varje elev 
och ta hänsyn till att alla lär sig på olika sätt. Alla elever 
ska uppleva att skolornas pedagogiska och sociala klimat 
är gott. Kunskap är vägen till social utjämning.

Centerpartiet i Borås vill ha en flexibel och individanpas-
sad skola. Det behövs en skola med både ”Ramar och 
Kramar”. Det ska vara ordning och reda, varje elev ska 
uppfattas som unik och bli sedd utifrån sina behov.

Centerpartiet vill att skolan ska styras av kunskapsmål 
för varje elev och vill genomföra en särskild satsning på 
matematik samt på läs- och skrivutveckling. Vi vill också 

förorda närproducerade och näringsrika skolmåltider. En 
god skolhälsovård som ser till elevers och familjers bästa 
är A och O för skolarbetet tillsammans med lärandet. Det 
skall vara rimlig storlek på barngrupperna och klasserna 
för att tillgodose barnens/elevernas behov.

Gymnasieskolan behöver bli mer flexibel och lokalt anpas-
sad för att möta elevernas växande behov. Det är av stor 
vikt att det sker en dialog mellan skola och näringsliv för 
att koppla gymnasieskolans utbud av program till arbets-
marknadens behov av framtida arbetskraft.

Vuxenutbildningen ska vara ett komplement för dem som 
har behov av att komplettera sin grund- och gymnasie-
utbildning i ett senare skede av livet. Den är en del i det 
livslånga lärandet. Centerpartiet stödjer studieförbund 
och annan folkbildningsverksamhet då de utgör grunden 
för demokratisk fostran och utveckling. I vår strävan att 
sprida kultur till alla är studieförbund och kulturfören-
ingar en stor tillgång. 

Borås är en högskolestad och Högskolan i Borås är viktig 
för att tillgodose samhällets och näringslivets behov av 
kompetens och utveckling. Detta innebär också att det 
måste finnas tillräckligt med ungdoms- och studentbostä-
der i kommunen. 

Skolan har en nyckelroll för utbildning och tillväxt. 
Centerpartiet vill stärka ledarskapet i skolan och anser 
att det måste bli en tydlig koppling mellan att utföra ett 
bra arbete som lärare och få utdelning för detta i form av 
höjd lön och möjlighet till karriär- och kompetensutveck-
ling. Skolan behöver hela tiden utvecklas och utbildning i 
entreprenöriellt lärande är del av skolans framtid. 

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 kom-
munen kan många äldre personers ofrivilliga ensamhet 
brytas. Stöd och uppmuntran för detta behövs. 

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 
som kan nyttjas av våra äldre och sjuka.

Det behövs en mångfald av aktörer - stora och små, privata 
och offentliga, icke vinstdrivna och kooperativ - även 
inom välfärdssektorn. Valfrihet inom hemtjänsten är ett 
exempel, där kommunen garanterar tillgången, men där 
vården utförs av olika aktörer som blivit godkända av 
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kommunen. Våra äldre ska ha rätt till ett gott och värdigt 
liv med ett ökat inflytande över vården.

Centerpartiets utgångspunkt är att alla människor kan 
växa och vill känna stolthet, vill kunna försörja sig själva 
och vara fullt delaktiga i samhällslivet. Samhället ska 
vara tillgängligt för alla! Målet att det ska råda jämlikhet 
i levnadsvillkoren för alla med funktionsnedsättningar är 
centralt. Det ska vara enkelt att anställa en person med 
funktionsnedsättning. Ingen kan allt – men alla kan något 
och denna förmåga måste tas tillvara.

Krafttag måste tas för att få ordning på IT och datanätet 
i vår stad. Bl a kommunanställda och elever i skolorna är 
frustrerade över arbetssituationen som nu råder. Vi är inte 
främmande för att lägga ut delar av eller hela kommunens 
IT-verksamhet på entreprenad med det självklara målet att 
våra datasystem ska fungera för alla våra verksamheter och 
deras behov.

Det är viktigt att vi har lämpliga och anpassade lokaler för 
våra verksamheter. För att åstadkomma detta behövs en 
övergripande kartläggning av de lokaler vi äger samt vad 
vi behöver för att klara framtidens utmaningar. Samver-
kan inom förskola/skola är nödvändig och kanske även 
inom omsorgens verksamheter för att se lokalerna i ett 
barn- till äldreperspektiv.  En utredning med demografin 
och kommande byggplaner som vägledning välkomnas av 
Centerpartiet.

Centerpartiet vill
•  att övergripande satsningar inom förskolan och skolans 

område utvecklas ytterligare. Antalet barn i förskole-
grupperna och klasserna måste vara rimliga.

•  alla barn, ungdomar och personal måste ha en bra 
arbetsmiljö. Därför bör en plan tas fram för om/ut-
byggnadsförslag av våra pedagogiska lokaler. 

•  se över dagens former för samverkan mellan olika 
aktörer runt våra barn och unga exempelvis genom fler 
familjecentraler och genom att offentliga verksamheter 
och myndigheter använder arbetssätet ”Barnhus”. 

•  stötta aktiviteter för de pensionärer som bor kvar i 
hemmet, lika väl som hos dem som bor i trygghets-, 
grupp- eller särskilt boende. 

•  att Borås Stad ska undersöka möjligheten att införa en 
matcheck som kan nyttjas av våra äldre och sjuka.

•  se över möjligheten att lägga ut delar av eller hela 
kommunens IT-verksamhet på entreprenad med det 
självklara målet att våra datasystem ska fungera för 
våra verksamheter och deras behov.

Ett inkluderande samhälle 
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 mång-
fald och valfrihet, där alla människor känner delaktighet 
och ges möjligheter att växa. Ett samhälle som värnar de-
mokratiska värdegrunder - humanism, demokrati, rättvisa, 
respekt och tolerans. Alla former av främlingsfientlighet 
ska motverkas i syfte att uppnå en allmän förståelse och 
acceptans. 

Centerpartiet ser det som en viktig uppgift att tillvarata 
enskilda människors, föreningars, byalags och lokala 
utvecklingsgruppers vilja och önskemål om förbättringar 
av samhällsstrukturen. Makten ska byggas underifrån, alla 
människor ska vara delaktiga i och ansvariga för gemen-
samma angelägenheter.

Centerpartiet verkar för att människor respekteras oavsett 
bakgrund och känner sig delaktiga i samhället, utan att 
tvingas ge avkall på sin identitet. Integration är en långsik-
tig process som omfattar alla i samhället och bygger på en 
ömsesidig förståelse.

I Borås Stad bedrivs ett Bra Kompis-arbete. Tidigare inne-
höll värdegrundsarbetet även en del som riktade sig till 
äldre elever med utgångspunkt i förintelsen, nazistisk och 
nynazistisk människosyn. Vi anser att detta arbete är av 
fortsatt stor vikt och vill se att Bra Kompis-arbetet riktat 
till äldre elever återupptas.

Centerpartiet vill verka för att såväl samhället som företag 
mer aktivt deltar i arbetet med integration, exempelvis 
genom att skapa mötesplatser och värdfamiljer för invand-
rare. Alla måste få möjlighet att komma in i arbetslivet. 

Vi har stadsdelar i Borås som är mångkulturella, män-
niskor från världens alla hörn finns här. Människor som 
flyttar hit skall ses som resurser vars kompetens tas tillvara 
samtidigt som utanförskapet och bidragsberoendet bryts. 
Alla har något de kan och vill bidra med och skall ges 
möjlighet till detta istället för att försättas i en passivise-
rande roll. 

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 arbets-
marknadspolitik löser vi många av dagens integrationspro-
blem.

Centerpartiet arbetar för ett mer jämställt samhälle på två 
fronter, dels stärka kvinnors individuella möjligheter, dels 
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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. 

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. 

Centerpartiet vill
•  att Borås ska vara en stad där alla kan uppfylla sina 

drömmar.

•  att Bra Kompis-arbetet även för äldre elever återupptas.

•  pröva koncept med t.ex. värdfamiljer för ett mer aktivt 
deltagande ifrån samhället i arbetet med integration.

•  ta ett vidare grepp och arbeta med jämlikhetsfrågan.

Ekonomiskt perspektiv
De ekonomiska förutsättningarna styrs till stor del av den 
ekonomiska utvecklingen i Sverige och vår omvärld. Den 
finansiella krisen internationellt bidrar till att kommunens 
ekonomi blir försvagad jämfört med tidigare prognoser 
och bedömningarna för den ekonomiska utvecklingen 
kommande år är osäker. 

Vår inriktning är att kommunen ska ha en stark, stabil 
ekonomi med långsiktiga förutsättningar för verksamhe-
terna. Det är viktigt att etablera en förändringskultur och 
ta tillvara på de förslag till förbättringar och nya arbets-
sätt som kommunens anställda föreslår. Effektivisering 
av befintlig verksamhet är avgörande för att långsiktigt 
kunna frigöra resurser till nya behov inom t ex skolan och 
barnomsorgen. Därför bygger vårt budgetförslag på att 
alla verksamheter efter uppräkning för priser och löner får 
ett generellt effektiviseringskrav på 1 % under 2012. 

Det generella effektiviseringskravet innebär att nämnderna 
själva får prioritera inom ramen för sina verksamheter 
Det är nämnderna som har kunskapen, insikten och som 
överblickar verksamheterna bäst. Därför bör de också ha 
makten i sin hand att göra nödvändiga och angelägna 
prioriteringar.

Utöver det generella effektiviseringskravet utfärdar vi även 
ett riktat sådant till Samhällsbyggnadsnämnden och Tek-

niska nämnden om 2 % samt 2 mnkr vardera till Lokal-
försörjningsnämnden och Servicenämnden. Detta innebär 
en riktad effektivisering om totalt 8,4 mnkr.

Vi är av åsikten att kommunens serviceorganisation bör 
ses över. Därför väljer vi att belägga dessa ”hårda” nämn-
der med ett högre effektiviseringskrav. Vi vill få tydliggjort 
vilka möjliga effektiviseringar som kan göras och säker-
ställa att dessa sedan genomförs. Effektiviseringskravet får 
inte tillgodoses genom ökade kostnader för övriga verk-
samheter. 

Av det utrymme som det riktade effektiviseringskravet 
frigör använder vi 1 mnkr till ytterligare medel för lokal 
utveckling. De tre miljonerna som Centerpartiet nu totalt 
avsätter till lokal utveckling kommer att möjliggöra för 
fler aktörer att utveckla sin närmiljö till nytta för hela 
Borås. 

Därutöver avsätter vi 2 mnkr till en pott – ”medel för god 
hälsa med inriktning barn och unga” – i syftet att främja 
rörelse och integration. Detta kan ses som ett komplement 
till det ordinarie föreningsbidraget som oftast kommer 
större föreningar till del. Här ges förutsättningar för 
föreningar och organisationer att söka medel till lokala 
aktiviteter i folkhälsans och friskvårdens tecken. Vi ger 
Fritids- och Folkhälsonämnden i uppdrag att utreda hur 
dessa medel bäst kommer till användning och vill se en 
första utdelning under hösten 2012.

För 2012 budgeterar Centerpartiet ett resultat på 105 
mnkr. För att uppnå detta tillskjuts 20 mnkr ifrån stabili-
seringsfonden 

I det ekonomiskt osäkra läget vi befinner oss i är det vik-
tigt att stimulera sysselsättningen. En del i det arbetet kan 
från kommunens sida vara att upprätthålla en relativt hög 
investeringstakt. Investeringsnivån föreslås därför till 375 
mnkr för år 2012. 
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KOMMUNBIDRAG PER NÄMND tkr

Nämnd Budget 
2012

Kommunfullmäktige 10 000

Revisorskollegiet 4 150

Kommunstyrelsen

- kommunledning Stadskansliet 63 600

- kommungemensam verksamhet 103 950

Valnämnden 300

Överförmyndarnämnden 4 850

Lokalförsörjningsnämnden

- lokalförvaltning -2 000

- övrigt 26 050

Fritids- och folkhälsonämnden

- fritid- och folkhälsa 129 100

- föreningsbidrag 41 100

Servicenämnden -2 000

Samhällsbyggnadsnämnden 31 550

Tekniska nämnden

- väghållning parker m m 119 100

- persontransporter 56 900

Miljö och konsumentnämnden 17 150

Kulturnämnden 125 800

Utbildningsnämnden 458 500

Arbetslivsnämnden 210 400

Sociala omsorgsnämnden 605 150

SDN Norr

- kommungemensam verksamhet 49 850

- stadsdelsverksamhet 824 700

SDN Väster

- kommungemensam verksamhet 24 900

- stadsdelsverksamhet 1 026 400

SDN Öster

- kommungemensam verksamhet 32 150

- stadsdelsverksamhet 892 800

Summa 4 854 450

VI YRKAR 
•  bifall till Centerpartiets budgetförslag för Borås Stad 

2012 i sin helhet.
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Kristdemokraternas budget för 
Borås Stad 2012

Alliansens gemensamma plattform

Valfrihet, socialt ansvarstagande, god ekonomi och hållbar 
utveckling genomsyrar Alliansens politik i Borås. Vårt fo-
kus och våra prioriteringar skiljer sig på väsentliga punkter 
från de Rödgrönas då vår politik utgår från en absolut tro 
på människans egna förmåga och vilja till ansvar. Vi i Alli-
ansen anser att det är varje människas inre styrka som läg-
ger grunden för det gemensamma samhällsbygget. Ingen 
kraft är starkare än den vi gemensamt besitter och den 
kommer bäst till sin rätt genom frihet och valmöjligheter. 
Fokus ska därför alltid ligga på att ge var och en största 
möjliga inflytande över sin egen livssituation. Politiken ska 
förvalta skattemedel endast utifrån boråsarens bästa.

Alliansens målsättning är att Borås även fortsättningsvis 
ska ha en god kommunal ekonomi. Detta ansvarstagande 
handlar om att värna människors trygghet och en god 
välfärd; att kunna garantera boråsarna den service och 
de tjänster de efterfrågar. Vi i Alliansen väljer därför att 
ta ekonomisk höjd inför framtiden samtidigt som vi ger 
verksamheterna bästa möjliga förutsättningar. För budget-
året 2012 vill vi lyfta fram tre strategiska områden: Fler 
boråsare i arbete, Valfrihet i välfärden samt Den attraktiva 
staden.

Fler boråsare i arbete 
Jobb handlar ytterst om människors möjlighet att kunna 
försörja sig, att vara en del av en arbetsgemenskap och 
kunna förändra sitt liv till det bättre. Alla människor ska 
kunna få jobb utifrån sin egen förmåga, det ska vara både 
ett mål och en rättighet. Jobbfrågan handlar även om att 
vi ska kunna ha höga ambitioner för välfärden, att möta 

miljö- och klimatutmaningarna på bästa sätt samt stå 
starka i den globala konkurrens vi upplever. 

För att fler boråsare ska kunna jobba gäller det att skapa 
goda förutsättningar. Det ska vara lätt att vara företagare i 
Borås och ett gott företagsklimat ska råda. Därför arbetar 
vi vidare med t ex bemötandefrågor och ”en dörr in”-
konceptet. Nya etableringar och utökningar av företag ska 
uppmuntras och vi ska fortsätta att vara en innovations-, 
textil- och miljöstad. I detta sammanhang spelar ambitio-
nen om Bildningsstaden och Högskolan i Borås en viktig 
roll. Utbildning, spetskunskap och innovativ forskning 
driver på företagandet. Samtidigt kompletteras bilden av 
spännande framtidsprojekt tillsammans med näringsliv 
och Högskolan; Simonsland och Business Region Borås 
(näringslivssamverkan) är två exempel.

En annan viktig förutsättning är goda kommunikationer. 
Som en del av Sveriges tredje största pendlingsområde är 
kommunikationer till och från Borås av största vikt. Sam-
tidigt bör arbetsintensiva områden inom Borås prioriteras 
lokalt. Tack vare Alliansregeringens satsning på västsven-
ska paketet och infrastruktur i budget 2012 kommer det 
bli lättare att ta sig till både jobb och studier, vilket stärker 
Borås konkurrenskraft och möjliggör fler jobb. 

Arbete ger ett mervärde i form av stolthet över att kunna 
bidra och försörja sig. Samtidigt tar man del i samhället 
och kan utvecklas till sin fulla potential. För att alla ska 
kunna arbeta utifrån sin egen förmåga gäller det att vi 
hittar innovativa och flexibla lösningar. Privata näringsid-
kare bedriver – i samarbete med t ex Samhall och Sveriges 
kommuner – framgångsrika projekt för personer som står 
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långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill se fler lösningar av 
detta slag och att Borås aktivt deltar, för allas rätt till ett 
meningsfullt arbete.

Valfrihet i välfärden 
I Borås ska ingen behöva oroa sig för om välfärden fung-
erar. Den ska finnas där, tillgänglig och kompetent, den 
dagen den behövs. När omvärlden förändras ställs nya 
krav på kommunerna och det är viktigt att såväl kommun-
politiker som tjänstemän bejakar utveckling och ständigt 
strävar efter att bli bättre. Det förutsätter ett öppet och 
tillåtande klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och 
entusiasm. En avgörande fråga för Borås blir: Hur kan 
kvaliteten i välfärden utvecklas? Vi Allianspartier anser 
inte att formen för välfärden är det avgörande, huruvida 
förskolan eller äldreboendet drivs av kommunal eller alter-
nativ utförare. Det är kvaliteten, oavsett verksamhetsform, 
som ska vara ledstjärnan.

Fördelarna med en mångfald av aktörer är dock avse-
värda. Varierade arbetssätt och metoder ger en bredd som 
annars saknas samtidigt som fler människor och företag 
kan ta plats i den bästa välfärden. 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. Vår 
vision är att alla ska kunna hitta den form av omsorg och 
utförare som passar dem bäst. 

Hög kvalitet inom skola och barnomsorg är avgörande 
för att ge våra barn och unga en god start i livet. Allians-
regeringen satsar därför stort på kompetensutveckling av 
lärare och ledare inom båda områdena. Parallellt görs även 
direkta satsningar på undervisningen genom t ex Mat-
telyftet där 2,6 miljarder ska höja resultaten. I det lokala 
perspektivet aktualiserar skolan lokalfrågan och effektivi-
tetsaspekten. 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.

I Borås gläds vi åt att många alternativa utförare valt att 
etablera sig här. De erbjuder ett spännande komplement 
till vår egen utmärkta verksamhet och ger människor 
möj lighet att finna det alternativ som passar dem bäst. Vi i 
Alliansen vill därför se en fortsatt konkurrensutsättning av 
de kommunala verksamheterna. Inom LSS-verksamheten 
har det framkommit att kvaliteten är jämförbar men kost-
naden betydligt lägre för entreprenaderna. Det är mycket 
positivt att kvalitet värnas samtidigt som skattemedel kan 
användas till att förstärka annan verksamhet.

Den attraktiva staden 
Borås är bra på att vara stad. Den positiva utveckling som 
präglat de senaste åren ledde fram till att Borås tilldela-
des utmärkelsen Årets stadskärna 2011. Motiveringen att 
”Borås city andas attraktion och lust” talar sitt tydliga 
språk och visst har vi mycket att vara stolta över. Spän-
nande kultursatsningar, cityhandel på många gator, platser 
för återhämtning – som Sandwalls plats och Stadsparken 
– och traditioner som Sommartorsdagarna är påtagliga 
resultat av det utvecklingsarbete som pågår i nära samar-
bete mellan näringsliv och kommun. Den framgångsrika 
modellen vill Alliansen bygga vidare på och använda i fler 
sammanhang, gärna med Högskolan och andra utbild-
ningsinstanser som ett värdefullt komplement.

Borås är kretsloppsstaden med höga miljö- och klima-
tambitioner. Det är vårt ansvar att verka för en hållbar 
utveckling med framtida generationer i åtanke. Därför 
planeras sedan länge för en fossilbränslefri stad; satsningar 
på biobränsle, fjärrvärme och planer för vindkraftsutbygg-
nad vittnar om denna ambition. Vår utmaning idag är att 
Borås tillväxt ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. En 
uppdatering av Borås Stads översiktsplan, som kan ligga 
till grund för stadens utveckling inklusive trafiksituation, 
ser vi som nödvändig i sammanhanget. 

Vår ambition inom Alliansen är att Borås ska fortsätta växa 
med en mångfald av människor. För detta behöver vi en 
fortsatt stark citykärna med många boenden och attraktiva 
stadsdelar samtidigt som en hållbar utveckling prioriteras. 
Arbetet med Nedre Norrby spelar en stor roll då vi har 
chansen att anlägga en ny, miljöanpassad stadsdel med 
attraktiv arkitektur och många nya boenden i centralt läge. 
Att välja mångfalden som tema och ta fasta på ”världs-
staden” skulle göra Borås till en mer inkluderande stad 
samtidigt som staden lyser i ett visionärt sammanhang. 

Stadskärnan i sig utgör dock ingen hel stad, vi behöver 
också en levande landsbygd. Varje människa väljer sin 
livssituation utifrån egna preferenser och förutsättningar. 
Vi i Alliansen vill poängtera att den som väljer att bo i ett 
ytterområde är lika viktig som den som vill bo i kärnan. 
Hela Borås ska leva och blomstra. Bredbandsutbyggnad är 
i sammanhanget en mycket viktig fråga. I den moderna 
teknologins tidevarv ska även landsbygden kunna konkur-
rera på lika villkor och våra företagare ska ha förutsätt-
ningar att verka i kommunens alla delar.

Till en attraktiv stad hör också möjligheten att röra på sig 
och att njuta av en aktiv fritid i skog och natur eller mer 
citynära omgivning – förutsättningarna ska finnas för 
alla varianter. Alliansen vill prioritera och sätta folkhäl-
san i fokus, vilket satsningarna på gång- och cykelvägar, 
friluftsområden, konstgräsplaner och spontanidrottsplatser 
vittnar om.
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Alliansen tar fortsatt ansvar 
Det långsiktiga, effektiva och välmotiverade ansvarsta-
gandet, den goda ekonomin och en positiv syn på ökade 
valmöjligheter har varit Alliansens mål och kännetecken 
och kommer så att vara även fortsättningsvis. Vi kommer 
inte att falla in i det beteende som präglat tidigare opposi-
tion i Borås; att ständigt lova mer resurser bara för att man 
inte behöver ta ett faktiskt ansvar.

Vi Allianspartier tog ansvar då vi styrde Borås och vi gjor-
de det framgångsrikt: Trots nedgångar i ekonomin både 
runt åren 2003 och 2009 såg vi till att ge Borås en stabil 
grund att stå på. Inom loppet av en tioårsperiod lyckades 

vi med bedriften att hålla ett stabilt resultat på hög nivå 
samtidigt som en miljard kunde avsättas till framtida kost-
nader, som pensioner och vägar, samtidigt som ytterligare 
en miljard kunde användas till att minska kommunens 
låneberoende. Tack vare en god ekonomisk hushållning 
och ett stort mått av ansvarstagande utvecklade vi den 
kommunala verksamheten, som samtidigt kompletterades 
med alternativa driftsformer inom t ex skola, barnomsorg 
och äldreomsorg. Vårt mål är att fortsätta på den ansvars-
fulla vägen – och samtidigt utveckla Borås till en ännu 
bättre stad än den redan är idag.

Kristdemokraternas budget 2012

Kristdemokraterna – värdekon-
servativa och socialt radikala 
Vitsippan är känd för sitt rotsystem. Jämförelsen mellan 
denna oansenliga men livskraftiga blomma och kristdemo-
kratisk politik i praktiken är viktig. Utan förankring i en 
underliggande ideologi blir politik bara populistiskt tyck-
ande och ett sökande efter dagsaktuella frågor som kan ge 
genomslag i media. När vi strävar efter Borås Stads, och alla 
dess medborgares, gemensamma bästa i lokala frågor, har vi 
en förankring i kristdemokratisk ideologi. Den ger oss en fast 
värdegrund och inspiration till ett medmänskligt samhälle. 
Kristdemokratin vill vara en motkraft till nyliberalismens 
tro att marknaden löser allt och till socialismens tro att 
staten skall ta ansvar för våra liv. Det är vi medborgare som  
tillsammans formar samhället - inte marknaden och inte de 
offentliga förvaltningarna. Borås är en bra stad att leva i för 
de flesta. Men Kristdemokraterna vill mer. Det är mycket 
i Borås som kan och skall bli bättre - för barnen som inte 
når målen i skolan, för de rullstolsburna som inte kommer 
in i offentliga lokaler eller har ett mycket litet utbud av 
fritidsaktiviteter, för äldre som är otrygga hemma och vill 
hitta ett boende med rätt stöd och insatser. Det kan även 
ges bättre stöd till företagen som inte kan växa på grund av 
brist på industrimark eller söker stöd i tillväxtprocessen. Alla 
de föreningar som bärs av visionen om hur Borås kan bli en 
ännu bättre stad och som behöver stöd i förverkligandet av 
sina idéer måste också fortlöpande uppmärksammas och få 
det stöd som är möjligt att ge.

En personalistisk människosyn
Alla människor har samma okränkbara och absoluta värde. 
Personalism är Kristdemokraternas alternativ till indivi-
dualism och kollektivism, vilken pekar på en människosyn 
som stämmer överens med verkligheten. För oss är inte den 
enskilde sig själv nog och oberoende av andra, men inte hel-
ler bara en anonym kugge i det stora samhällsmaskineriet. 
Varje människa är unik och behöver gemenskap med andra 
för att utvecklas. Varje person är född in i ett sammanhang 
av andra personer med ett ömsesidigt beroende. Människan 
har såväl kroppsliga, själsliga som andliga behov. Det krist-
demokratiska 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 samhällets olika familjer. I 
denna grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta 
kärlek, omtanke och förståelse samtidigt som individen får 
lära sig att ta ansvar och möta olika krav.

Människans ofullkomlighet
Vår människosyn utgår ifrån att människan är förnuftig och 
kan välja mellan att fatta bra eller dåliga beslut, men också 
att hon måste ta ansvar för sina egna handlingar. För män-
niskan gäller naturliga rättigheter som rätten till sitt liv, sin 
viljemässiga frihet och till frukten av det egna arbetet samt 
rätten till eget ägande. Naturrätt handlar om etik som kan 
uttryckas som läran om hur vi bör handla mot varandra. 
Människan är dock ofullkomlig och denna insikt gör att 
vi eftersträvar maktdelning för att inte enskilda människor 
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eller grupper ska få alltför stor makt, vilket formar vår egen 
ödmjukhet i den politiska insatsen. Ofullkomlighetstanken 
innebär också att vi inser att alla kan göra fel, att alla förtjä-
nar en ny chans och att det värdegrundsbyggande arbetet 
aldrig får upphöra. Nya generationer behöver själva vinna 
insikt om, och tillägna sig, de värden och de traditioner som 
har format Europas demokratier. Annars kan de inte i sin 
tur föra arvet vidare till nästa generation.

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 materialistiskt inspirerad slit- och slängfilosofi. 

Subsidiaritetsprincipen
Denna princip handlar om maktfördelning. Den innebär 
att beslut skall fattas på lägsta möjliga och ändamålsenliga 
nivå. Det som familjen kan bestämma på egen hand skall 
inte heller politiken lägga sig i. Det kommunerna klarar 
på egen hand får inte bli en fråga för riksdag eller regering. 
Vissa viktiga frågor måste dock beslutas och drivas helt 
ändamålsenligt och på en hög eller högre nivå; exempelvis 
kräver hanteringen av viktiga miljöfrågor i stor utsträck-
ning ett globalt perspektiv. Detta innebär också att det 
civila samhället är större än staten, d.v.s. att föreningsliv 
i ideella organisationer eller fackföreningar drivs av ett 
gemensamt engagemang kring frågor som de bäst kan for-
mulera behoven kring. För oss kristdemokrater är dessa lika 
viktiga aktörer för det goda samhällsbygget som statens of-
fentliga verksamhet. Politikens uppgift är att ge dem livsut-
rymme 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 deras bästa.

Solidaritetsprincipen
Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och 
kärlek som utgår från den gyllene regeln – ”allt vad du vill 
att människor skall göra mot dig, det ska du också göra 
mot dem”. Solidaritet är grunden för all social rättvisa, det 
vill säga ambitionen att utjämna strukturella orättvisor och 
skapa en rättvis fördelning av tillgängliga resurser. Alla män-
niskor 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 de svagaste och mest utsatta i Borås är ett mått på hur 
bra vårt samhällsbygge är.

Kristdemokraternas budget 2012
En god ekonomi ger trygghet och möjlighet till strategiskt 
kvalitetsarbete. Kristdemokraterna vill ta ansvar för att så-
väl förvalta boråsarnas skattepengar som för att maximera 
de resurser som vi kan ge tillbaka av det vi fått ansvar för 
i form av skattemedel och andra intäkter. Vi måste även 
fortlöpande ställa oss frågan om skattenivån är optimal 
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.

Inför budgeten 2012 utgår Kristdemokraterna, mot bak-
grund av den ekonomiska oro vi ser i omvärlden, från ett 
svagt ekonomiskt läge kommande år - med en betydande 
osäkerhet inför 2013. Särskilt gäller detta återhämtningen 
av arbetsmarknaden. Till förfogande finns en stabilise-
ringsfond tillskapad av Alliansen i tidigare majoritet, vars 
syfte är att skapa förutsättningar för en jämn verksamhets-
nivå över tiden.

Mot bakgrund av ovanstående ekonomiska bedömning 
anser Kristdemokraterna att kommunen bör ha beredskap 
för ytterligare besvärliga år och föreslår därför en budget 
som ger ett resultat om 123 mnkr för 2012, vilket därmed 
ligger mycket nära stadens finansiella mål på ett resultat 
om 2% av nettokostnaderna. 

De Rödgrönas budgetförslag medger en utgiftsökning för 
nämnderna om 3,2%, trots kravet om rationalisering om 
1%. Denna utgiftsökning anser Kristdemokraterna vara 
allt för hög med hänsyn till det ekonomiska läget och ökar 
risken för kraftiga inskränkningar senare- eller skattehöj-
ningar.

Genom att föreslå 123 mnkr i resultat för 2012, skapar 
vi utrymme inför ett kärvt år 2013, samtidigt som vi vill 
utöka effektiviseringskravet på samtliga nämnder inom 
den föreslagna nettokostnadsökningen om 3,2%. Vi vill 
med hänsyn till att inflationen sannolikt inte blir högre än 
ca 1,5%, ta ut ytterligare 0,5% som besparing på nämn-
derna. Denna reducering om totalt 1,5% bedöms kunna 
ske, utan begränsningar i måluppfyllelsen totalt. Angivna 
besparingsåtgärder, jämte en satsning på ökad upphand-
lingseffektivitet bör satsas dels på åtgärder för en generell 
resultatförbättring, dels för att kunna användas till refor-
mer, som t ex en social investeringsfond. En sådan fond 
ser vi kristdemokrater som en viktig reform för att kunna 
öka stödet till människor med särskilda behov - innan mer 
omfattande insatser krävs. 

De Rödgröna lägger en budget med högre risktagande, då 
såväl utgifts- som investeringsnivån är betydande i förhål-
lande till resultatnivån. Kristdemokraterna vill motverka 
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en utveckling där instabilitet leder till orimliga skatte- el-
ler taxehöjningar. Vårt förslag är en kompromiss mellan å 
ena sidan en vilja att stötta nämnderna i rådande lågkon-
junktur och å andra sidan att betona vikten av att hålla 
fast vid de långsiktiga finansiella mål kommunen har. 

För de finansiella målen innebär vårt förslag att netto-
kostnadens andel av intäkter från skatt och stat uppgår till 
98,1%. Detta ligger nära målsättningen (97-98%) till skill-
nad från de Rödgrönas förslag som ligger på 98,8%.

Kristdemokraterna anser också att kommunen i nuvarande 
ekonomiska läge skall vara ytterst vaksam inför beslut om 
nya utgifter och investeringar, som i sin tur medför ökade 
kostnader. Vi vet att investeringar som regel leder till en 
ökad driftskostnad om ca 10% av investeringskostnaden 
under lång tid framöver. 

Kristdemokraterna vill minska investeringsnivån till 356 
mnkr från föreslagna 396 mnkr för att stärka kommunens 
soliditet som idag ligger under 70%, det vill säga under 
målet om högst 80%.

Ett växande Borås – för männis-
kor och företag 
För att Borås skall utvecklas och välfärden garanteras 
krävs stabil tillväxt och fler arbetstillfällen. Kristdemo-
kraterna vill fortsätta utveckla Borås till en mer företags-
vänlig stad med god tillgång till industrimark med enkla 
och korta beslutsvägar i rimlig tid. En företagare ska inte 
heller behöva söka sig till olika delar av stadens organisa-
tion för att inhämta nödvändiga underlag och tillstånd. 
Att samordna Borås Stads insatser under ”en dörr in” för 
alla företag är ett viktigt steg, i likhet med att utveckla 
och förenkla stödet för alla former av småföretagande. 
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 snabba åtgärder för markanpassningar 
är trånga sektorer som kräver målmedvetna beslut, liksom 
det behövs en politik på riks-, regional- och kommunal 
nivå där arbetslinjen prioriteras före bidragslinjen. Män-
niskor med behov av stöd har det offentliga ett särskilt 
ansvar för. Borås måste bli bättre både som arbetsgivare 
och som ansvarig för de arbetsrehabiliterande insatser som 
krävs för att säkerställa en större delaktighet för personer 
med medicinska eller sociala arbetshandikapp att nå egen 
försörjning. Vi kristdemokrater anser att den nybildade 
Arbetslivsnämnden, med ansvar för bl a arbetsrehabilite-
ring, har en viktig uppgift i denna process. 

Regionen har ett särskilt stöd och en modell för att an-
ställa personer med funktionsnedsättning i verksamheten. 
Vi kristdemokrater anser att detta även är tillämpbart i vår 
stad och har därför under 2011 lämnat in en motion i frå-
gan. I denna yrkar vi att Arbetslivsnämnden får i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för ett systematiskt strukture-
rat arbete med målsättning att öka anställning av personer 
med funktionsnedsättning i hela Borås Stad. Utöver detta 
anser vi även att målsättningen att öka andel anställda 
med arbetshandikapp i Borås Stad bör föras in i den 
handikappolitiska planen. Detta för att i handling och inte 
bara i ord visa solidaritet. Vi kristdemokrater är övertygade 
om att Borås Stad kan göra en insats som i slutändan får 
såväl mänskliga som ekonomiska vinster.

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 även en 
framgångsrik tillväxt, vilket utbyggnaden av Simonsland 
visar. Att tillgodose en väl fungerande kollektivtrafik är av 
största vikt. Oavsett, om man vill ta sig till områden med 
många arbetstillfällen (t ex Viared) eller från ytterområ-
dena till tätorten, ska goda förbindelser finnas.

Servicenämnden, som utför en omfattande verksamhet 
i konkurrens med andra aktörer, bl a inom entreprenad-
verksamheten, bör åläggas ett särskilt resultatkrav syftande 
till att öka affärsmässigheten. Dock får resultatkravet inte 
medföra ökade kostnader för servicen till allmänheten eller 
övriga förvaltningar. 

En säker och trygg boendemiljö är väsentlig för att vi 
skall må väl. Ett brett utbud av bostäder krävs för att 
attrahera människor att välja Borås att bo och arbeta i. 
Möjligheterna att såväl äga som att hyra sin bostad måste 
vidareutvecklas. Att skapa modeller för att hyresrätter i de 
kommunala bostadsbolagen skall kunna omvandlas till 
eget ägande ser Kristdemokraterna som viktigt för en ökad 
integration och trygghet. Ungdomars möjlighet till egna 
bostäder måste särskilt uppmärksammas och åtgärdas, där 
så kallad ”hyrköpsrätt” kan vara en modell för framtida 
förnyelse av våra kommunala bostadsbolags hyresrätter. I 
andra kommuner med bostadsområden av typen ”miljon-
program” har privata företag köpt delar av kommunens 
fastighetsinnehav för att utveckla och förbättra miljön 
med fortsatta hyresrätter. Detta kan vara en modell att 
pröva i Borås. Att utveckla en kommunal bostadsförmed-
ling ser vi inte som ett lämpligt sätt att tillgodose bostads-
behovet för den enskilde och anser därför att denna inte 
skall införas.

Kristdemokraterna vill se en tydlig prioritering av det 
allomfattande folkhälsoarbetet. Vi tycker att folkhälso-
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frågor är viktigare än bara några värderingsfaktorer i ett 
välfärdsbokslut. Vi vill exempelvis med kraft satsa på det 
drogförebyggande arbetet. Det betyder mötesplatser för 
unga utan tobak, alkohol och droger samt ett tidigt föräld-
rastöd i olika former. Vi anser att föräldrar är de viktigaste 
personerna i barnens liv vid det drogförebyggande arbetet. 

Borås Stad är för andra gången utnämnd av WHO till en 
”Säker och Trygg kommun”. Första certifieringen skedde 
redan 1998. Detta 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 skall 
med andra ord genomsyra hela kommunens verksam-
het. 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 är mycket vunnet vad det gäller 
kostnader och mänskligt lidande. 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 ger utdelning i framtiden. För stadens invånare är 
det av största betydelse att lyfta fram och satsa på detta 
skadeförebyggande arbete och Borås behöver fortlöpande 
vidareutveckla hur det strategiska folkhälsoarbetet ska 
kunna nå ut i alla delar av verksamheten. 

I Borås måste det utmärkta samarbetet med polisen bibe-
hållas. 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 t ex 
medborgarsamverkan och föreningsliv. Brottsförebyggan-
de insatser, så som användningen av kameraövervakning, 
måste fortlöpande prövas i samråd med polisen. 

Miljö – att förvalta Borås idag och 
samtidigt skapa framtiden
”Ekologi” är läran om samspelet mellan organismer och 
miljöer. Miljön jämte alla naturresurser måste förvaltas 
ansvarsfullt så att förutsättningarna för våra livsbetingel-
ser säkerställs. Vi ser ett behov av att tydligt arbeta med 
avsikt att kvalitetssäkra miljöarbetet i Borås Stad, dvs att 
utveckla ett kvalitetssäkrat miljöledningssystem. 

Kommunala alternativ inom sol-, vind-, vatten- och 
energiutvecklingen är därför synnerligen angelägna att 
fortsatt driva, där såväl det framtida avloppsverket som 
kraftvärmeverket måste anpassas till dels dessa alternativa 
energikällor, dels till långsiktiga och hållbara miljömål. 
Kristdemokraterna välkomnar Borås Energi och Mil-

jös beslut att i samverkan med privata intressen satsa på 
elproduktion från solceller i Simonsland. Genom att driva 
samverkan mellan stad, högskola, forskningsinstitut och 
näringsliv skapas förutsättningar för satsningar och erfa-
renhetsbyggande som inte annars skulle komma till.

Utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv är det vikti-
gaste miljöarbetet hur väl var och en i Borås Stad tar sitt 
individuella ansvar. Borås är känt över världen för sin 
sopsorteringshantering. Det finns dock en stor utveck-
lingspotential i att informera och utbilda den enskilde 
boråsaren i hur man sorterar de egna hushållssoporna, hur 
återvinningsstationer med producentansvar används samt 
hur de allmänna sopstationerna nyttjas. För att intensi-
fiera arbetet bör det i projektform, gärna i samverkan med 
Högskolan i Borås,

Hur vi organiserar taxor och avgifter är också centralt. Ett 
projektarbete på högskolan visar att elförbrukningen i ett 
avgränsat bostadsområde sjönk med 70% när individuell 
taxa infördes. Detta bör de kommunala bostadsbolagen 
dra erfarenhet av och den investeringskostnad som föränd-
ringen medför ska ses som en ”lönsam” investering och 
därför prioriteras.

Ett av de största miljöproblemen är alla de utsläpp som 
kommer från transportsektorn och trafiken, där luftkvali-
teten 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 runt tätorten.

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 viltstängslet söder om Trans-
åssjön omgående kompletteras, det vill säga byggs ut ända 
fram till Hedvigsborg. 

Trafikplaneringen måste generellt sett ses över så att bl a 
”bussfickor” och ”gupp” återinförs respektive avskaffas. 
Varken rimliga hänsyn till trafiksäkerhet eller miljön kan 
idag anses vara uppfyllda. De senaste årens utveckling av 
staden har medfört en allvarligt försämrad trafikförsörj-
ning i innerstaden, där varken nyttofordon eller annan 
trafik tidvis kan komma fram. 

Parkeringsförutsättningarna i Borås Stad är anmärknings-
värt dåliga. Privata fordon är och förblir under överskådlig 
tid nödvändiga fortskaffningsmedel och istället för att 
försvåra för biltrafiken bör man underlätta för den, så 
långt det är möjligt. Vi måste bl a se det som en realitet att 
det krävs uppställningsplatser för fordon och att tillgäng-
ligheten förbättras, samtidigt som kostnaderna för den 
enskilde inte får bli orimliga. Kristdemokraterna vill göra 
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en totalöversyn av hela parkeringssystemet för att kunna 
införa helt avgiftsfri parkering, alternativt ett differentierat 
system med avgiftsfria ”öar”. 

Att erbjuda pensionärer fria resor under lågtrafik är ett 
kristdemokratiskt förslag som nu är infört. Detta är viktigt 
då det handlar om såväl solidaritet som ett miljöperspek-
tiv. Vi vill dock mer. Att införa motsvarande system för 
ungdomar och på sikt för alla människor under lågtrafik 
är ett mål, dels för att förbättra innerstadsmiljön, dels för 
att minska trängseln och öka trafiksäkerheten. Att fostra 
ungdom i att använda kollektivtrafik är prioriterat varför 
denna grupp bör vara lika viktig som pensionärer. Vidare 
bör även ungas resande stimuleras genom att tiderna för 
fritidskort ses över. 

Upphandlings – och inköps-
verksamheten i Borås
Vi kristdemokrater anser att såväl upphandlings- som in-
köpsverksamheten av varor och tjänster i kommunen mås-
te effektiviseras och samordnas på ett mer ändamåls enligt 
sätt. Det handlar såväl om rutiner för genomförandet, så 
väl som efterlevnaden av gällande avtal i verksamheterna. 
Det är vår uppfattning att det finns stora besparingar att 
göra inom detta område. Med den nya organisationen 
skapades goda förutsättningar för att utveckla denna 
strategiska funktion. Vi kristdemokrater anser att detta 
skall vara ett särskilt prioriterat område, med tydligt fokus 
att under 2012 göra en besparing som får fullt genomslag 
kommande år. 

Med dessa effektiviseringar kan t ex fortsatta satsningar 
inom ramen för konceptet Fair-Trade och uppfyllande av 
målsättningen avseende inköp av ekologisk mat göras. 
Särskilda insatser bör även ske för att under en enhet sam-
ordna upphandling inom fastighetsområdet.

Våra barn – uppväxt för tillväxt
För att barn skall må bra behöver familjer må bra. Fa-
miljepolitik måste utformas för att passa olika behov, då 
alla inte är stöpta i samma form. Vi kristdemokrater vill 
fortsätta att bemyndiga familjerna i Borås. Vi är glada att 
fler väljer vårt kommunala vårdnadsbidrag, men för att 
ytterligare familjer skall få möjlighet att upptäcka detta 
verktyg för mer tid tillsammans, vill vi att kommunens 
förvaltningar utvecklar informationen om dessa bidrag. 
Detta är också ett viktigt led i att minska barngrup-
perna i de kommunalt drivna förskolorna. Vidare anser vi 
kristdemokrater att fler alternativ, så som de kooperativa 
familjedaghemmen, behöver utvecklas. Vi vill att de för-
äldrar som önskar att vara hemma med sina barn och som 

dessutom är beredda att ta emot andra barn, skall kunna 
anställas som kommunal dagbarnvårdare. De familjer med 
små barn som har ett behov av över 50 timmars barnom-
sorg bör få en individuellt utformad barnomsorg.

Vuxna har en max-arbetstid, men vi tror även att barn 
behöver en sådan regel och som en åtgärd bör familjer 
ges individuellt stöd för att barn skall garanteras mer 
tid hemma. Anknytning är viktigare än pedagogik för 
de minsta barnen. Vi vill att rätt till förskoleplats skall 
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 försko-
lan. För kommunen ökar således maxtaxan behovet av 
barnomsorgsplatser. Målet borde istället vara att barn i så 
stor omfattning som möjligt får växa i nära relation med 
sina föräldrar och andra nära anhöriga. Vi kristdemokrater 
utgår från barns bästa och där är maxtaxan inte ett medel, 
då det utgår från vuxenperspektivet och inte från barn-
perspektivet. Reformen måste ifrågasättas och istället bör 
olika former av stöd för familjer utarbetas. Vår målsätt-
ning är införandet av en barnomsorgspeng som familjen 
fritt kan använda till enskild eller offentligt driven barn-
omsorg, för att kunna gå ner i arbetstid eller för att ordna 
barnomsorg på annat sätt. Vi vill ge uppdraget att utarbeta 
en modell med barnomsorgspeng för familjer med barn 
under tre år. Samtidigt vill vi införa ”nuddis” för alla barn 
i förskola. Denna form av stämpelklocka registrerar den 
faktiska tiden barnet är i förskolan, vilket enligt oss har 
positiva följderna att det blir en effektivare administration 
och en optimalare användning av resurser. 

Familjer behöver också familjeomsorg. Vi godtar inte 
väntetider till familjerådgivning eller när föräldrar söker 
hjälp för sina barn hos sociala myndigheter. Alla stadsdelar 
bör ha minst en familjecentral i sitt område. Vi vill också 
lära av de goda exempel som finns i andra kommuner. I 
Norrköping har man exempelvis infört en social investe-
ringsfond med syftet att motverka långvarig arbetslöshet. 
Utgångspunkten är att identifiera grupper med riskfakto-
rer, exempelvis barn till ensamstående, lågutbildade och 
långtidsarbetslösa förälder och med ett nämndövergri-
pande perspektiv investera i ett väl genomtänk förebyg-
gande arbete. Kristdemokraterna föreslår att denna modell 
prövas även i Borås, där det är möjligt att fördela riktade 
medel till utsatta människor.

Fristående skolor och förskolor är viktiga komplement till 
vår kommunala verksamhet. Även här välkomnar vi arbe-
tet för en ”skolpeng” för att barn och föräldrar skall få ökat 
inflytande över val av skola. Här behöver vi dock på allvar 
ta tag i frågan om samordning och effektivt nyttjande 
av lokaler för pedagogisk verksamhet. De närmaste åren 
minskar barnkullarna och vi välkomnar att fler fristå-
ende skolor etablerar sig på grundskolenivå. Då måste vi 
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tänka strategiskt och inte nyinvestera oklokt, utan kunna 
omvandla tomma skollokaler till förskoleverksamhet samt 
se möjligheten att hyra ut till alternativt driven förskola, 
skola eller annan verksamhet. Vi räknar med att det i nu-
läget finns tomma skollokaler som är resurser som borde 
kunna användas på ett bättre sätt. Detta resonemang 
saknas helt i den Rödgröna budgeten, vilket vi är särskilt 
kritiska mot när man gör stora nyinvesteringarna i lokaler 
för pedagogisk verksamhet. 

Vi ser med glädje att Alliansens tidigare strategiska arbete 
med att förbättra skolan i Borås nu ger resultat. Borås går 
emot trenden i riket och eleverna förbättrar sina resultat. 
Men fortfarande finns ett viktigt arbete framför oss. Här 
är styrningen av skolan viktigare än extra resurser. Den 
nya organisationen i Borås skapar förutsättningar för ett 
ännu bättre skolutvecklande arbete med syfte att förbättra 
elevernas resultat och hjälpa alla att nå godkända mål. 
Kristdemokraterna anser att skolan kan bli ännu bättre 
genom att exempelvis lärares arbete uppvärderas. Mål-
sättningen skall vara att Borås lärarlöner ligger på minst 
riksgenomsnittet. 

Vi har länge sett fram emot en förbättrad elevhälsa. Även 
här krävs mer än resurstillskott. Det är viktigt att få en 
elevhälsovårdsgaranti där det går snabbt och lätt för ett 
barn eller förälder som ser behov att få kontakt med elev-
hälsan. Här måste Borås Stad arbeta fram lokala riktlin-
jer och garantier för vad elevhälsan skall erbjuda, så att 
barnens behov tillgodoses på rätt sätt.

Kristdemokraterna ser med särskild oro på de små barnens 
situation i Borås. Barngrupperna i förskolan är för stora, 
personaltätheten för låg och förskollärare för få. Det visar 
statistik från Skolverket (2009). Nu varnar också försko-
lepsykologer och läkare för konsekvenserna och kallar det 
”experiment” samt ”strukturell misshandel” i den aktuella 
boken ”Förskola för de allra minsta. På gott och ont” 
(Carlsson, 2009). 

Personalen i förskolan har idag en tidvis mycket pressad 
situation, med långtidssjukskrivningar och flykt från 
yrket som följd. Barnen far illa och även de riktigt små 
barnen uppvisar stressymptom som magont, huvudvärk 
och tinnitus. Idag ligger barnantalet runt 20-25 barn per 
avdelning för barn mellan tre och fem år. Både föräldrar 
och personal kan vittna om att barnen påverkas negativt 
av de stora bullriga grupperna. Det är också den nivå där 
man inom forskningen kunnat påvisa att barntillsynen 
blir mätbart sämre, barnen blir mer ledsna och aggressiva. 
Stora grupper innebär även att det blir mindre vuxen-
tid 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, invandrar- och flyktingbarn samt de yngsta 
barnen, riskerar dock att bli mer utsatta. Skolverket har 
gett ut en sammanställning över forskningsläget vad det 
gäller sambandet mellan strukturella faktorer och peda-
gogisk kvalitet i förskolan och grundskolans första år. I 
rapporten konstateras att optimal pedagogisk kvalitet kan 
uppnås först om barngruppens storlek för barn fyra till 
fem år är 13-15 barn. För de mindre barnen och för barn 
med särskilda behov krävs än mindre grupper. I rapporten 
står följande att läsa: “Vi menar att utifrån den forskning 
som vi tagit del av är en grupp om 13-15 barn i de äldre 
förskoleåldrarna (fyra till fem år) att föredra, om barnen 
skall utvecklas på ett optimalt sätt”. För de minsta barnen 
är det identitetsutvecklingen och språkutvecklingen, som 
är så 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 skall få hjälp och stöd. I en mindre 
grupp hade det kanske aldrig uppstått något behov av att 
diagnostisera dessa barn. Vi vill att Borås Stad under våren 
2012 tar fram riktlinjer för bl a barngruppernas storlek. 
Dessa riktlinjer skall sedan ligga till grund för den budget 
som skall tas inför 2013. Att komplettera beräkning av 
barngruppers storlek från volymtimmar till att också 
beakta antal inskrivna barn bör övervägas. Här är införan-
det av ”nuddis” i förskolan ett viktigt arbete för att styra 
resurser rätt.

Vi kristdemokrater anser också att det är nödvändigt 
att följa upp barnens arbetsmiljö i förskolan och skolan, 
därför vill vi inrätta en tjänst som Barnombudsman. 
Denna skall ha till uppgift att övervaka och utvärdera att 
barnperspektivet och barnkonventionen ständigt efterlevs. 
Tjänsten bör även innefatta uppgiften att stödja föräldrar 
och beslutfattare i sina respektive roller. 

Värdig vård och omsorg
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. En ny undersökning i Borås visar att om man behöver 
hemtjänst kan upp till 25 olika personer passera hemmet 
inom loppet av två veckor. Det är inte acceptabelt. Krist-
demokraterna har länge arbetat för en värdighetsgaranti i 
vård och omsorg för att man skall kunna känna sig trygg 
med att man får den hjälp man behöver. Hjälpen skall 
också vara utformad med respekt för person och integri-
tet. Kommunstyrelsen bör snarast ta fram riktlinjer för 
utformandet av en värdighetsgaranti i all kommunal vård 
och omsorg. 

Borås Stad är känd som en kommun som har ett bra stöd 
för anhörigvårdare. Detta är en kristdemokratisk ideolo-
gisk fråga och handlar också om familjeomsorg. Vi vill 
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ytterligare utveckla anhörigstödet både ekonomiskt och på 
andra sätt som garanterad avlastning vid behov samt även 
utveckla samverkan med den ideella sektorn såsom kyrka 
och föreningsliv för att hitta nya former för aktiviteter, 
gemenskap och boende. Det finns ett stort behov av trygg-
hetsboenden, vilka skulle kunna passa särskilt väl att starta 
i samverkan med företrädare för det civila samhället.

Vi kristdemokrater ser att insatser för att möta de äldres 
behov behöver en tydligare övergripande styrning. Det 
gäller både hälso- och sjukvårds insatser och alla de frisk-
vårdsinsatser som Borås Stad har ansvar för. Vi vill inrätta 
en centralt belägen äldrevårdscentral. En plats där all 
spetskompetens när det gäller äldres hälsa och delaktighet 
samlas och där nära samverkan med primärvården sker när 
det gäller bl a äldresäkerhet samt folkhälsoinsatser. Flera 
andra verksamheter skulle kunna ha gemensam nytta av 
varandra om de samlades under samma tak t ex senior-
guide, äldrelots, demensteam, närståendestöd och förebyg-
gande hembesök. Erfarenheter från verksamheten med fa-
miljecentraler bör tas till vara när denna modell utarbetas. 
Eventuellt kan även t ex hemsjukvård, rehabiliteringsin-
satser, dagcenter, anhörigcentral och trygghetsplatser ingå. 
Skapandet av en äldrevårdscentral ser vi som en nödvändig 
åtgärd för att kunna möta den åldrande befolkningens 
ökade krav både inom den kommunala hälso- och sjukvår-
den och inom de andra delarna av kommunens verksamhet 
som riktar sig mot äldre. Vi vill avsätta medel till en förstu-
die av hur en äldrevårdcentral skulle kunna utformas och 
var den skulle kunna ligga. Dessutom vill vi ge uppdraget 
att i de samverkansorgan som finns inom regionen får till 
stånd en överenskommelse om samarbete. Vi vill också att 
Borås Stad samverkar med regionen för att kunna skapa ett 
Samrehab enligt den modell som finns i Mark.

I Dalarna finns en modell för samordnade HSL-insatser 
för personer som omfattas av LSS. Även denna modell bör 
beaktas och eventuellt förläggas till en äldrevårdscentral 
alternativt ha en annan strategisk placering. Att tillgodose 
de multihandikappades behov är ett mått på hur väl vi 
skapar ett mänskligare Borås med solidaritet och persona-
listisk människosyn som grund.

Borås har tagit fram en ny handikappolitisk plan. Det är 
viktigt att denna inte blir en pappersprodukt utan att den 
årligen revideras med nya mål som är konkreta, utvärder-
bara med tydligt ansvar och bifogade resurser för upp-
draget. Personer med funktionsnedsättning och deras rätt 
till aktiv fritid och delaktighet i ”friska” aktiviteter måste 
utvecklas. Ett första steg är Kristdemokraternas krav att 
ge Fritid och Folkhälsonämnden ett uppdrag att kartlägga 
utbudet av fritidsaktiviteter för personer med funktions-
nedsättning, även för barn och unga. När nu fria bad för 
personer som tillhör LSS införs ser man samtidigt att t ex 
Stadsparksbadet är i behov av tillgänglighetsanpassning.

Vi vill fortsatt utveckla valfrihet och alternativa utförare 
inom vård och omsorg för att boråsarna skall kunna hitta 
den hjälp och det stöd som passar just deras unika behov. 
En möjlighet att välja omsorg efter språklig eller kulturell 
tillhörighet är önskvärt. Här finns också ett behov att 
tänka nytt. Ett boende som erbjuder husdjur kan för vissa 
vara en viktig del i att känna glädje och trygghet. Kvali-
tetskontroll och garant för alternativt driven verksamheten 
måste dock vara ett tydligt uppdrag för Borås Stad.

Alla människor måste garanteras tak över huvudet. Svårig-
heterna runt att få till ett akutboende för hemlösa måste få 
en snabb och hållbar lösning. Ett särskilt fokus bör ligga 
på det vräkningsförebyggande samarbetet som har utveck-
lats, särskilt när det berör människor med psykisk ohälsa 
i kombination med missbruk, då dessa är särskilt utsatta. 
Arbetet med att förebygga alkoholrelaterade problem är 
särskilt viktigt i det strategiska folkhälsoarbetet, men även 
omhändertagandet av dem som drabbas måste genomsyras 
av en tro på att varje människa, när 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..

Demokratins förutsättningar 
– jämställdhet och delaktighet
Vi vill öka boråsarnas engagemang i kommunala frågor. 
Möten, utställningar, tryckta och elektroniska medier 
måste utformas så att medborgaren får tydlig informa-
tion och kan vara med att påverka beslut. Införandet av 
medborgarförslag bör prövas på nytt med de möjligheter 
IT idag erbjuder. 

Vi anser att de införda medborgarkontrakten inte fyller 
sin roll i att öka boråsarens delaktighet i vilken servicenivå 
man skall ha. Medborgarkontrakten bör därför omvandlas 
till kommunala tjänstegarantier som årligen revideras.

Förutsättning för att vårt samhälle fortsatt skall vara en 
plats med respekt för alla människors lika värde är att vi 
inte vill tillåta utanförskap bland olika grupper. Borås Stad 
har ett erkänt bra omhändertagande av personer som kom-
mer som flyktingar. Detta eftersom man utgår från att alla 
personer är unika med en erfarenhet och kompetens som 
kan tas tillvara. I denna viktiga verksamhet måste Arbets-
livsnämnden medverka, kunna ge stöd och samverka med 
Arbetsförmedlingen - som numera har huvudansvaret för 
introduktionsprogrammet. 

En av de viktigaste grogrunderna för integration är 
boendet. Här behövs en stark och övergripande strategi 
för att även personer i invandrartäta områden skall kunna 
äga sina bostäder, vilket vi tror är en viktig åtgärd för att 
kunna motarbeta segregation. 
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Värdegrundsarbetet i skolor är en annan 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. Här bör arbetet med att ge 
ungdomsrådet ett reellt inflytande i beslutsprocesserna 
prioriteras.

Fritid och kultur – att utveckla 
samhället för alla
Vi individer 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 fritids-
aktiviteter, som kan ge medborgarna i Borås möjligheter 
att välja något som passar deras livsföring.

Det är viktigt att barn och unga har en träffplatser. 
Tillskapandet av ett Ungdomens hus är en glädjande 
utveckling. Vi bör också fortsatta stötta ett föreningsliv 
som verkar för barn och ungas utveckling. Särskilt viktigt 
är det att motverka missbruk av alkohol, narkotika och 
droger. Borås Stad bör i samverkan med t ex polis och 
nykterhetsorganisationer organisera tydliga drogfria ung-
domsaktiveter.

Vi ser också med oro på det ökande spelberoendet i sam-
hället, vilket kraftigt måste motverkas, inte minst genom 
förebyggande åtgärder riktat mot ungdomar. Vi vill att 
ungdomars spelberoende skall uppmärksammas i stadens 
välfärdsbokslut.

Kristdemokraterna vill fortsätta utbyggnaden av konst-
gräsplaner både centralt och i stadens ytterområden. Att 
anlägga nya så kallade ”spontanidrottsplatser” är också 
viktigt, inte minst för att underlätta för icke föreningsan-
slutna 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 i bok eller 
broschyrform.

Kultur är spegling av människors själ. Tillgången på 
kulturaktiviteter bör vara särskilt prioriterat för barn och 
unga samt i segregerade områden med stort utanförskap. 
Vi kristdemokrater vill göra särskilda satsningar på kultur 
för seniorer, bl a genom att införa speciella seniorrabatter 
på stadens kulturevenemang.

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. Även om många unga är engagerade i 
föreningsidrott behöver Borås arbeta vidare med hur vi når 
barn och unga som väljer att inte ha en fysiskt aktiv fritid. 

Detta är ett folkhälsoperspektiv där vi i välfärdsbokslutet 
oroar oss för att BMI ökar för barnen 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 idrottsengagemang som sker 
utanför föreningar.

Borås som turist- och besöksstad måste beaktas vid ut-
formningen av stadsplaneringen. Särskilt ”Event området” 
vid Borås Djurpark bör prioriteras, där parkeringsför-
hållandena måste utformas så att dessa inte begränsar 
tillgängligheten.

Vi vill satsa särskilt på Gässlösaområdet och vill att 
planerna för såväl flyttningen av Kronängs fotbollsplaner 
som fritidssatsningar för cykelsport, skidor som golf sker 
i samlad form, så att ett sammanhållet och tillgängligt 
”fritidscentrum” kan skapas på tidigare obrukbar mark.

Genom utbyggnaden av regementsområdet och byg-
gandet av motorvägsanslutningen till Riksväg 27 är det 
nu synnerligen angeläget att flytta minst fem jakt- och 
skjutbanor och skapa ett gemensamt skyttecentrum. Den 
ännu inte avslutade utredningen kring detta bör snarast 
slutföras.

Ett sammanhållet och gemensamt område för all motor-
sport bör 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 miljö-
krav kan anses vara uppfyllda.

Såväl campingplatsen som djurparken är viktiga verk-
samheter för såväl boråsarna som för alla besökare, vilka 
starkt bidrar till Borås Stads dragningskraft och därmed 
till näringslivets attraktionskraft. Vi kristdemokrater vill 
att båda verksamheterna ses över under 2012, med syftet 
att även klarlägga vilken form av ägande som bör gälla 
framgent.
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Sammanfattning av Kristdemo-
kraternas alternativa budget
Kristdemokraternas budget innebär ett resultat i driftbud-
geten om 123 mnkr och en investeringsnivå om 356 mnkr. 
Resultatet ligger inom ramen för kommunens kortsiktiga 
och långsiktiga ekonomiska mål.

Vissa av Kristdemokraternas förslag är omdisponering i de 
Rödgrönas budget och kräver tillskott av resurser, medan 
andra minskar resursbehovet. De förändringar som är 
direkt resultatpåverkande är:

•  Upphandlingsfunktionen förstärks utan påverkan på 
verksamheten (+30 mnkr) 

•  Inhämtande av överkompensation för inflation (+25 
mnkr)

•  Resultatkrav på Servicenämnden (+7 mnkr)

•  Avveckling av bostadsförmedling (+1 mnkr)

•  Inrättande av social investeringsfond (-25 mnkr)

•  Fria resor för unga (-5 mnkr)

•  Utredning ang fler personer med funktionsnedsättning 
i arbete (-4 mnkr)

•  Inrättande av tjänsten Barnombudsman (-1 mnkr)

•  Barnens arbetsmiljö och införandet av ”nuddis” 
(-5 mnkr)
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Nedan redovisas sammanfattningsvis och i tabellform vår 
budget för 2012 och hur förslagen påverkar kommunens 
resultat:

Förslag som tillskapar resurser

Stärka funktionen central upphandling Kristdemokraterna bedömer att det finns ett avsevärt utrymme att för-
bättra upphandlingsrutinerna inom Borås Stad. Under 2012 föreslås 
att både de nuvarande rutinerna och efterlevnaden av dessa ses över. 
Trots att detta arbete inte kommer att få fullt genomslag 2012 bedöms 
ändå 30 mnkr kunna tillskapas genom detta initiativ.

Avskaffa kommunal bostadsförmedling. Genom att avveckla den kommunala bostadsförmedlingen tillskapas 
1 mnkr.

Effektivisering samt återhämtande av infla-
tionsöverkompensation från nämnderna

Förutom ett effektiviseringskrav på 1% på nämnderna minskar vi 
utrymmet till realutgiftsexpansion med 0,5%. Detta ger ytterligare 25 
mnkr i intäkter.

Resultatkrav på Servicenämnden. Vi ställer ett särskilt resultatkrav på Servicenämnden för ökad affärs-
mässighet. Detta bör kunna generera 7 mnkr.

Tillskott av resurser och nya initiativ

Barnens arbetsmiljö i förskolan och införan-
det av ”nuddis”.

Vi vill att Borås Stad senast våren 2012 tar fram riktlinjer för bl.a. 
barngruppernas storlek. Dessa riktlinjer skall sedan ligga till grund 
för den budget som skall tas inför 2013. Vi vill avsätta 5 mnkr till 
införandet av ”nuddis” i förskolan. 

Barnombudsman För att stärka barnperspektivet i kommunen avsätts 1 mnkr för tillsät-
tandet av en tjänst som Barnombudsman

Fria resor för barn och unga. Åtgärder om 5 mnkr för att stimulera ungas kollektivtrafikanvändan-
de. I samband med detta skall även kollektivtrafiken till områden med 
många arbetstillfällen, t.ex. Viared, ses över.

Program för anställning av personer med 
funktionsnedsättning.

För utredning ang fler personer med funktionsnedsättning i arbete, 
avsätts 4 mnkr.

Lokala brottsförebyggande råd. Vi vill införa lokala brottsförebyggande råd i alla stadsdelar.

Familjecentral i varje stadsdelsnämnd. En familjecentral ska finnas i varje stadsdelsnämnd. Planeras och 
kostnadsberäknas under 2012 för införande 2013.

Översyn och planering av lokalutnyttjandet. Översyn och planering av lokalutnyttjandet inom pedagogisk verk-
samhet för att skapa flexibilitet mellan förskola/skola och möta ett 
växande antal barn i som väljer fristående grundskolor.

Elevhälsovårdsgaranti Utarbeta riktlinjer för Elevhälsovårdsgaranti under 2012 med befint-
liga utredningsresurser.

Äldrevårdscentral Förstudie av äldrevårdscentral både avseende lokalisering och utform-
ning med befintliga utredningsresurser.

Omvandling av medborgarkontrakt till kom-
munala tjänstegarantier.

Centrala direktiv för omvandling av medborgarkontrakt till kom-
munala tjänstegarantier i avsikt att införa detta 2012 med befintliga 
resurser.

”En-dörr-in” för företagare. Vidareutveckla ”En-dörr-in” och ett stöd fram för företagare som blir 
en samlingspunkt för alla kontakter med Borås kommun.
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Tillskott av resurser och nya initiativ

Möjliggöra överlåtande av ägande av lägenhe-
ter i kommunala bostadsbolag.

Ge de kommunala bostadsbolagen i uppdrag att skapa modeller för att 
möjliggöra att överlåta ägande av bostäder i kommunala bostadsbolag.

”Säker och Trygg kommun” Säkerställa och vidareutveckla det strategiska folkhälsoarbetet genom 
”Säker och Trygg kommun” med befintliga resurser inom Folkhälso-
enheten.

Information om vårdnadsbidrag. Utveckla och förbättra informationen om vårdnadsbidrag.

Stöd för barn som är längre än 50 tim i för-
skolan per vecka

Utveckla stöd till barnfamiljer med barn under tre år och i behov av 
barnomsorg mer än 50 tim per vecka genom utredningsuppdrag till 
kommunledningskansliet.

Utveckla välfärdsbokslutet. Uppdrag till Folkhälsonämnden.

Skyttecentrum M.h.t. att omfattande infrastrukturförändringar i kommunen kom-
mer att beröva jakt- och sportskyttarna de flesta skjutbanorna. Den 
påbörjade utredning bör avslutas och ett gemensamt skyttecentrum 
anläggas. 

Motorcentrum utreds och ges en permanent 
lokalisering.

Utveckla och förbättra en samlad lokalisering för motorsporten så att 
nuvarande olämpliga lokaliseringar kan avvecklas.

Kommunens miljöledning kvalitetssäkras För att säkerställa att den goda (miljö-) utveckling som har skett 
under ett tiotal år når målet att kommunen bl.a. kan bli helt fossilfri 
ges uppdraget att utreda och på sikt införa ett kvalitetssäkrat miljöled-
ningssystem. 

Viltstängsel vid Transåssjön. Det ofullständiga viltstängslet (ca 700 meter) från Transåssjön till 
Hedvigsborg byggs ut 2012.

Borås Djurpark En utredning görs i syfte att utveckla verksamheten såväl som ägandet 
under 2012 och samordnas med nedanstående.

Borås Camping En utredning avseende verksamhet och ägande sker samordnad med 
den som sker för Borås Djurpark.

Parkeringar i Borås Stad

(”Bilen, ett nödvändigt inslag i stadsmiljön”).

En totalöversyn av hela parkeringssystemet görs, där antingen all par-
kering blir avgiftsfri, eller att ett starkt differentierat system med ”öar” 
av avgiftsfrihet införs.

Trafikplaneringen i Borås Stad

(”En stad där trafiken flyter”).

En (om-) planering sker med syftet att (åter-) införa s.k. ”bussfickor” 
och avskaffa samtliga ”gupp” – samt att utreda formerna för trafikö-
vervakning i tätbebyggt område.
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KOMMUNBIDRAG PER NÄMND tkr

Nämnd Budget
2012

Kommunfullmäktige 9 900

Revisorskollegiet 4 100

Kommunstyrelsen

- kommunledning Stadskansliet 63 900

- kommungemensam verksamhet 107 750

Valnämnden 300

Överförmyndarnämnden 4 800

Lokalförsörjningsnämnden

- lokalförvaltning 0

- övrigt 26 400

Fritids- och folkhälsonämnden

- fritid- och folkhälsa 127 650

- föreningsbidrag 38 650

Servicenämnden -7 000

Samhällsbyggnadsnämnden 32 000

Tekniska nämnden

- väghållning parker mm 120 650

- persontransporter 56 250

Miljö och konsumentnämnden 16 950

Kulturnämnden 124 400

Utbildningsnämnden 453 300

Arbetslivsnämnden 208 000

Sociala omsorgsnämnden 602 300

SDN Norr

- kommungemensam verksamhet 54 300

- stadsdelsverksamhet 815 350

SDN Väster

- kommungemensam verksamhet 24 600

- stadsdelsverksamhet 1 014 800

SDN Öster

- kommungemensam verksamhet 31 800

- stadsdelsverksamhet 882 700

Summa 4 813 850

Vi yrkar 
•  Bifall till Kristdemokraternas Budget 2012 i sin helhet.



Budget 2012  |  Sverigedemokraternas budgetförslag

 181

Din stad, Din framtid, Ditt val!
Sverigedemokraternas budgetreservation 2012

 verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Trygghet och tradition
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som 
betraktar nationalism, värdekonservatism och strävan efter 
en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste komponen-
terna i arbetet för det goda samhället. Sverigedemokra-
terna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande baserat på 
varsamhet, eftertanke och ett långsiktigt ansvarstagande. 
Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande tra-
ditioner, samhällsbärande institutioner och välfungerande 
naturliga gemenskaper i form av familj och nation. Kom-
binationen av frihet och trygghet, gemenskap och indivi-
dualism samt goda formella jämte informella institutioner 
skapar förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle 
präglat av välstånd, tillit och solidaritet. Sverigedemokra-
terna tillhör inte heller något av de traditionella blocken. 
I kommunpolitiken samarbetar vi med det eller de partier 
som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

Framtidsstaden Borås
Borås och boråsarna karakteriseras idag av en relativt stark 
optimism och framtidstro. Centrala delar av staden har 
genomgått en ansiktslyftning, textil- och modeindustrin 
har lyckats med en framgångsrik och spännande struktur-
omvandling och idrotten har en mycket stark ställning i 
staden. Goda villkor för näringslivets fortsatta utveckling 
på bred front är avgörande för stadens framtida utveck-
ling. Simonsland, det nya spännande samarbetet i centrala 
Borås mellan högskola, näringsliv och politik har alla för-
utsättningar att på ett positivt sätt bidra till stadens- och 
regionens långsiktiga utveckling.

Utmaningar saknas dock inte. Både den nationella och 
internationella konkurrenssituationen innebär stora krav 
på ständig förnyelse och kreativa lösningar för de flesta 
aktörer på ett flertal avgörande områden. En dubbelspårig 
modern järnvägsförbindelse mellan Borås och Göteborg 
via Landvetter är ett högprioriterat projekt. Borås Stad har 
sammanfattningsvis tyvärr inte nått upp till de högt ställ-
da miljömålen inom de olika miljöområdena, här finns en 
stor förbättringspotential. Ett samlat grepp om trafiksitua-
tionen i Borås är nödvändig, men här måste även privat-
bilismen och den kommersiella trafikens intressen beaktas 
inför den kommande men nödvändiga utbyggnaden av 
kollektivtrafiken. En utveckling av Resecentrum vid Cen-
tralstationen och en lösning på trafiksituationen vid Södra 
Torget måste till snarast. En yttre ringled för biltrafiken 
vore naturligtvis önskvärd i en relativt nära framtid om de 
ekonomiska förutsättningarna kunde skapas.

Markförsörjningen för både bostads, men inte minst 
näringslivsändamål är av stor strategisk vikt. Viskan har 
en stor potential för att utvecklas till ett sammanhäng-
ande och högklassigt rekreationsområde med plats även 
för småskaligt företagande. Borås och regionen kunde 
via en ny kongresshall få del av kakan av den så viktiga 
men ofta underskattade mötesindustrin. Det planerade 
kraftvärme- och avloppsreningsverket innebär en nödvän-
dig men mycket stor investering och får symbolisera de 
mycket stora utmaningar en medelstor och växande stad 
som Borås står inför. Sammantaget kan konstateras att 
den ovan skissade inriktningen i mångt och mycket även 
skapar förutsättningar för en god och positiv utveckling 
inom vård, skola, omsorg, m.m. De så kallat mjuka och 
hårda frågorna lever dock i en långt gående symbios och 
uppehållandet av en solidarisk välfärdsmodell kräver där-
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för en både pragmatisk och välbalanserad politisk helhets-
syn. Sverigedemokraterna strävar efter en sådan helhetssyn 
i sina politiska ställningstaganden.

Integration och assimilation  
Det multikulturalistiska projektet befinner sig vid vägs 
ände. Den oansvariga och kravlösa svenska integrations- 
och invandringspolitiken har gett upphov till segrega-
tion, rotlöshet, kriminalitet samt ökade motsättningar i 
samhället. Borås har tagit emot alltför många invandrare 
och flyktingar på alltför kort tid vilket har medfört både 
ekonomiska och sociala problem. Sverigedemokraterna vill 
även verka för ett flyktingstopp i Borås, endast en liten del 
har varit personer med skyddsbehov enligt Genévekonven-
tionen. Kommunens avtal med Migrationsverket avseende 
asylsökandes kommunplacering samt avtalet avseende 
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar bör därför 
sägas upp. Flera länder som i princip saknar integrations-
politik kan uppvisa bättre resultat på integrationsområdet 
än Sverige och den flora av större samt mindre projekt av 
olika karaktär som riktat sig mot invandrare som grupp 
har vid utvärderingar visat sig ha en extremt låg målupp-
fyllelse. Trots de sammantaget usla resultaten på invand-
rar- och integrationspolitikens olika nivåer och områden 
fortsätter etablissemangspartierna på den inslagna vägen. 
Projekten i Borås är så många till antalet att det enligt 
ansvariga politiker i kommunen är svårt att få en ordentlig 
överblick. Det är Sverigedemokraternas övertygelse att 
solidariteten, omtanken och därmed också tryggheten 
till stora delar beror på identifikation och känslan av 
samhörighet. Vi människor har en benägenhet att i högre 
utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss 
med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner 
är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. 

Sverigedemokraterna vill verka för att de invandrare som 
har kommit till Borås och Sverige ska anpassa sig till det 
svenska samhället i stället för tvärtom. Vi förespråkar 
således assimilering framför integration och anser att 
huvudansvaret för anpassningen till det svenska samhället 
skall vila på individen själv och att de kommunala integra-
tionsinsatserna samt all offentligfinansierad verksamhet 
som syftar till att befrämja och befästa den konfliktska-
pande mångkulturalismen skall upphöra. Det faktum att 
enskilda invandrare och individer med utländska rötter 
på ett positivt sätt har bidragit till Sveriges och Borås 
stads utveckling är inte ett resultat av det mångkulturella 
projektet. Invandrares anpassningsvilja till det svenska 
samhället är en av grundförutsättningarna för ett minskat 
utanförskap. Sverigedemokraterna vill också förbjuda alla 
former av positiv särbehandling eller beaktande av etniskt 
ursprung vid anställningar inom kommunen. Förtjänst 
och skicklighet skall alltid vara vägledande vid anställ-

ning. Att en förvaltning skall ha en viss andel medarbetare 
med utländsk bakgrund bör inte vara ett mål i sig. Målet 
måste istället vara att ha största möjliga andel medarbetare 
med hög kompetens oavsett bakgrund. Att det mångkul-
turella samhället är en kostsam historia för de svenska 
skattebetalarna står utom allt tvivel. Trots detta, eller kan-
ske på grund av detta, väljer våra riksdagspartier att förtiga 
fakta. Sverigedemokraterna kräver ett mångkulturellt 
bokslut, där samtliga kostnader relaterade till invandrings- 
och integrationspolitiken redovisas.

En värdig ålderdom
En trygg ålderdom måste vara en självklarhet för de 
kommuninvånare som under ett helt liv har bidragit till 
samhället. Att många äldre tvingas leva på en månadsin-
komst som är lägre än socialbidragsnormen, samtidigt som 
vi erbjuder äldreförsörjningsstöd till invandrade åldringar 
som inte har betalat en krona i svensk skatt känns djupt 
orättvist. 

En allt större del av personalen inom äldreomsorgen har 
idag invandrarbakgrund. Merparten av dessa gör ett 
utmärkt jobb och kan ofta även utgöra en resurs i kontak-
ten med invandrade vårdtagare som av olika skäl saknar 
kapacitet att kommunicera på svenska. Vidareutbildning 
i svenska av den invandrade personalen med bristande 
kunskaper i vårt modersmål är ett nödvändigt för att 
säkerställa även svenska vårdtagares kommunikationsbe-
hov. Rimliga krav på svenskkunskaper bör även ställas vid 
nyanställningar.

Vi vill avsätta 2 mkr till ett ambulerande team, som 
besöker vårdboenden och går ut med vårdtagarna i friska 
luften. Detta stärker hälsa och livskvalitet samt minskar 
de kostnader som uppstår vid ohälsa. Vidare vill vi utreda 
hur en verksamhet med terapihundar skall kunna inrättas 
inom den kommunala äldreomsorgen i Borås. Vi är över-
tygade om att denna reform innebär en litet men viktig 
framsteg inom omsorgs- och vårdverksamheten.

I syfte att försöka höja livskvalitén för kommunens 
gamla och för att avlasta den många gånger överbelas-
tade personalen inom äldrevården och hemtjänsten bör 
även ett försöksprojekt med rekrytering och utbildning 
av omsorgsvolontärer inrättas. Tanken med detta är att 
förmå Boråsare att på frivillig basis hjälpa till i omsor-
gen om de gamla genom att till exempel ta med dem på 
promenader och utflykter eller bara ta sig tid att samtala 
med dem, vilket personalen många gånger inte hinner. 
Årligen uppstår ca 400 bränder på svenska äldreboenden 
och i snitt dör fem människor efter bränder på äldreboen-
den och fler än femtio skadas. Trots detta faktum är det 
många kommuner som visar på ett undermåligt resultat 
vad det gäller brandsäkerheten och så även Borås. Det är 
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Sverigedemokraternas uppfattning att Borås stad skall vara 
ett föredöme beträffande brandsäkerhet och våra äldres 
trygghet, varför vi förordar att det i samtliga av kommu-
nens äldreboenden installeras sprinklers.

Ett tryggare Borås
Brottsligheten i staden utgör ett allvarligt hot mot alla 
kommuninvånares trygghet. 
Det ökade gatuvåldet, utpressning och inbrott, de 
återkommande rånen men även våldet inom skolan, ofta 
missvisande benämnt mobbning är några exempel på en 
samhällsutveckling som inte kan tolereras. Tiggeri bör be-
ivras i görligaste mån. Sverigedemokraterna vill framhålla 
det orimliga i Länsstyrelsens alltför restriktiva hållning 
beträffande tillstånd för kameraövervakning på offentlig 
plats där syftet är att tillgodose näringsidkares legitima 
behov av sådan övervakning.

Många av de åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå 
i form av en ansvarsfull invandringspolitik, skärpta lagar 
och ett effektivare polisväsende med ökade befogenheter 
och möjlighet att koncentrera sig på det rent polisiära 
arbetet. I samband med de organisatoriska och andra 
problem som länge plågat svenskt polisväsende generellt 
bör även Boråspolisens intressen uppmärksammas och 
tas till vara både i ett nationellt men inte minst regionalt 
perspektiv. I avvaktan på att de välbehövliga reformer som 
Sverigedemokraterna förespråkar på riksnivå förverkligas 
vill vi göra allt vi kan för att tvinga tillbaka brottsligheten 
i kommunen. Detta vill vi göra genom att bl.a. införa 
trygghetsvärdar och ge det brottsförebyggande arbetet 
ännu högre prioritet. Vi vill dessutom satsa 2 miljoner kr 
på mobila brottspreventiva och enheter av den typ som 
i Lomma kommun går under beteckningen ”Vakande 
ögon”.

Eländet med hot och våld mot Räddningstjänsten har nu 
även nått Borås. Sverigedemokraterna förordar en fortsatt 
samordning och effektivisering av myndighets- och andra 
insatser för att komma till rätta med den fullständigt 
oacceptabla utvecklingen av anlagda bränder som drabbar 
både privat och offentlig egendom med förödande konse-
kvenser både ekonomiskt och humanitärt.

Familjepolitik
Familjen är hjärtats fosterland. Syftet med Sverigedemo-
kraternas familjepolitik är att försvara och förstärka kärn-
familjens ställning. Vi ser med oro på de senaste decen-
niernas samhällsutveckling där den traditionella familjens 
betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning 
har kommit att ifrågasättas och nedvärderas av radikala 
politiska krafter. Vi arbetar för en attitydförändring i syfte 

att uppgradera familjelivets positiva värden. Föräldrar som 
väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av 
ideologiska skäl i förhållande till andra barnomsorgsal-
ternativ, och staten har i allt högre utsträckning kommit 
att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll. Detta 
är en utveckling som Sverigedemokraterna vill motverka. 
Vi vill samtidigt främja en utveckling som ger familjerna 
en större självständighet och ökad valfrihet. Ett relativt 
högt skattetryck i kombination med kraftiga subventioner 
av vissa barnomsorgsformer, har gjort att många familjer 
tvingats välja barnomsorg efter ekonomiska kriterier istäl-
let för att beakta vad som är bäst för just deras barn. 

Trots att familjen i de allra flesta fall medför glädje och 
trygghet för sina medlemmar, så är vi också medvetna om 
att det i vissa fall tyvärr kan vara tvärtom. När föräldrar av 
någon anledning inte klarar att uppfylla sina åtaganden, 
eller när någon förälder medvetet sviker sitt ansvar eller 
missbrukar barnets beroendeställning, då måste samhäl-
let träda in och skydda det utsatta barnet. Dessa ingrepp 
måste alltid ske med varsamhet, men ändå i ett så tidigt 
skede som möjligt. Inte minst den psykosociala elevvården 
i skolorna, skolhälsovården och ungdomsarbetet förebyg-
ger behovet av barnskyddsåtgärder men är samtidigt ofta 
den första att upptäcka att insatser är nödvändiga och 
därför är det av stor vikt att dessa institutioner tilldelas 
tillräckliga resurser för att klara sitt åtagande. Besparingar 
inom detta område medför kraftigt ökade risker för att 
utsatta barns situation inte upptäcks och att dessa därmed 
tvingas leva kvar i en skadlig familjemiljö. 

Sverigedemokraterna förespråkar en formell jämställdhet 
där ingen skall särbehandlas på grund av könstillhörig-
het. Meritokrati är jämställdhetens bästa vän, förtjänst, 
skicklighet, kunskaper och lämplighet skall vara avgö-
rande faktorer vid olika typer av anställningar, tjänste-
tillsättningar e.t.c.  Sverigedemokraterna respekterar de 
biologiskt grundade skillnaderna mellan könen. Manliga 
och kvinnliga egenskaper kompletterar varandra i många 
fall. Alla barn bör ha rätt till både en mor och en far. Sve-
rigedemokraterna tar följaktligen avstånd från alla typer 
av mer eller mindre radikalfeministiska genusteorier och 
spekulationer.
Borås Stad bör avbryta samarbetet med CEMR  vad gäller 
avtal och implementering av CEMR-deklarationen. Hot, 
trakasserier och våld på grund av en människas sexuella 
läggning är oacceptabelt och bör beivras samt straffas hårt.

Barn och ungdomar
Alltför många elever går ut grundskolan utan att nå kun-
skapsmålen. Lärarens roll samt läroplan och undervisning-
ens kvalitet är av största vikt. De administrativa bördorna 
på både lärare och rektorer är ofta orimliga. Arbetsmiljön 
är i många fall ohållbar. Våld, mobbning, sexuella trakas-
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serier och etniska motsättningar har fått en oacceptabelt 
stor utbredning. Stress och bullernivåer måste reduceras 
till ett minimum. Problemen är på många sätt nära sam-
mankopplade med kommunens och landets invandrings- 
och integrationspolitik. Det ständiga inflödet av nya 
elever med bristande förkunskaper och språksvårigheter är 
resurskrävande och skapar osäkerhet inom skolsystemet. 
De sociala och ekonomiska problem som den alltför om-
fattande invandringen och bristen på assimilation skapar 
i samhället i stort påverkar givetvis också skolan. Våra 
ungdomar måste kunna gå till skolan utan rädsla och oro 
och lärarna måste ges fler verktyg för att kunna upprätt-
hålla ordningen.

De svenskfientliga attityder som vuxit sig starka bland 
vissa invandrarungdomar och som bland annat resulterat 
i att svenskfödda ungdomar är kraftigt överrepresenterade 
som offer för bland annat personrån och annan kränkande 
brottslighet, måste lyftas fram och motarbetas inom sko-
lan på ett mer effektivt sätt än idag. Sverigedemokraterna 
motsätter sig skattefinansierad hemspråksundervisning på 
skoltid och inom förskolan, såvida den inte har som uttalat 
mål att leda till återflyttning till hemlandet. Sverigedemo-
kraterna vill tillskriva regeringen med en begäran om att 
Borås ska få bli försökskommun för slopad modersmåls-
undervisning. Hemspråksundervisning ska utövas genom 
invandrarnas egen försorg, och i skolan skall barnen lära 
sig svenska. Sverigedemokraterna vill också införa en regel 
om att det svenska språket, bortsett från särskilda undan-
tagsfall som till exempel språklektioner, bör vara det enda 
tillåtna samtalsspråket i kommunens skolor. Vi är över-
tygade om att en sådan regel skulle leda till bättre språk-
utveckling samt reducera konflikter och missförstånd. 
En fungerande, effektiv och tillräckligt dimensionerad 
vuxenutbildning är ett viktigt samhällsintresse. 

Våra barns framtida hälsa påverkas starkt av vilka mo-
tionsvanor de skaffar sig i unga år. I detta ligger också en 
stor ekonomisk potential då framtida vårdbehov reduceras. 
Skolgymnastiken är nedrustad sedan länge, vilket lett till 
förödande effekter för folkhälsan. Vi vill därför utreda 
möjligheterna, att i linje med det så kallade Bunkeflopro-
jektet i Bunkeflostrand i Skåne, samtliga barn i årskurs 
1-5, ges gymnastik eller liknande aktiviteter varje dag som 
obligatoriskt ämne. I Bunkeflostrand har uppföljning av 
projektet visat att barnen som deltagit i projektet inte är 
lika överviktiga, att de fått ett starkare skelett och att de 
mår bättre, samt att skolresultaten förbättrats. Vi menar 
att Borås stad ska vara en förebild vad gäller ökad satsning 
på idrott och hälsa. Borås har vällovligt nog anslutit sig 
till projektet “Sommarlovsentreprenörerna” vilket Sveri-
gedemokraterna motionerade om redan 2008. De viktiga 
feriejobben kunde om möjligt även omfatta den privata 
sektorn. Klassmorfarsystemet som trots mycket goda 
resultat i andra kommuner, varit sorgligt förbisett i Borås, 

bör vidareutvecklas för att få fler vuxna resurser i skolan, 
förbättra ordningen och öka respekten mellan generatio-
nerna. Sverigedemokraterna vill i ett första skede avsätta 2 
mkr för att förverkliga detta.

En välfungerande kommunal 
organisation
Sverigedemokraterna eftersträvar ett minimum av byrå-
krati. Alla Boråsare skall kunna räkna med samma service 
oavsett var i staden de bor. Den organisatoriska konsolide-
ringen samt utvecklingen av den nya stadsdelsnämndsor-
ganisationen bör fortsatt ges största uppmärksamhet. De 
stora negativa nämndeavvikelserna får inte upprepas. En 
väl fungerande organisation och en framsynt och modern 
personalpolitik gynnar trivsel och effektivitet men utgör 
även något av en förutsättning för en långsiktigt god 
kommunal personal- och kompetensförsörjning. En god 
kommunal produktivitetsutveckling är av vikt och bidrar 
till en långsiktigt godtagbar servicenivå där kommuninvå-
narnas behov och intressen sätts i centrum. De drifts- och 
övriga problem som Borås Stad dragits med inom IT-verk-
samheten under alltför lång tid måste nu åtgärdas så fort 
som möjligt, det finns därför all anledning att överväga ett 
entreprenadförfarande där en specialiserad privat leveran-
tör tar över denna verksamhet.

Partistöd och politikerarvoden
Det är Sverigedemokraternas uppfattning att alltför stora 
partistöd motverkar traditionellt folkrörelsearbete. För oss 
är denna fråga inte i första hand ekonomisk, utan princi-
piell och ideologisk, även om en sänkning av partistödet 
naturligtvis också bidrar något till ett förbättrat resultat. 
I tider av ansträngd ekonomi ser vi det som naturligt att 
också politiska partier och förtroendevalda bidrar till att 
förbättra kommunens resultat, även om sänkta partistöd 
och politikerarvoden inte på något sätt är avgörande för 
ekonomin i stort. Vi föreslår därför att partistödet sänks 
med 10 procent.

Ett hälsosamt liv
Hälsan påverkas även av den mat vi äter. Sverigedemokra-
terna menar att de livsmedel som Borås stad köper in och 
serverar på bland annat skolor och äldreboenden ska vara 
fri från industriellt framställda transfetter, och att kom-
munen i övrigt följer den danska linjen i fråga om transfet-
ter som medger maximalt två procent transfetter av det 
totala fettinnehållet. Alkoholen i dess olika former är en 
integrerad del av vår västerländska livsstil samt vår sociala 
och kulturella miljö. Dess positiva sidor har tyvärr en 
baksida i form av ett utbrett alkoholmissbruk med mycket 
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allvarliga ekonomiska och sociala samhällskonsekvenser. 
Barnen tillhör ofta en utsatt och oskyldigt drabbad grupp i 
detta sammanhang. En väl avvägd alkoholpolitik är därför 
av stort värde. 

Näringsliv och infrastruktur
Sverigedemokraterna i Borås vill skapa goda förutsättning-
ar för företagande och entreprenörskap i kommunen. En 
väl fungerande infrastruktur och attraktiva markområden 
är av avgörande betydelse för en långsiktigt hållbar och 
positiv utveckling för näringslivet i Borås men omnejd. 
Traditionellt viktiga områden som handel och logistik har 
en fortsatt utvecklingspotential i Borås. Även verksamhe-
ter inom specialtextilier, design, produktutveckling och 
miljöteknik får allt större betydelse. Högskolan har en allt 
viktigare roll att spela som samarbetspartner till näringsli-
vet. Saltemads Camping bör kunna bedrivas i privat regi. 
Sverigedemokraterna deltog i arbetet med att precisera 
och komplettera beslutsunderlaget inför det kommande 
och viktiga inriktningsbeslutet om ett nytt samlokaliserat 
kraftvärmeverk- och avloppsreningsverk i Borås. Vi före-
språkar Sobacken som det lämpligaste lokaliseringsalter-
nativet. En dubbelspårig järnvägsförbindelse mellan Borås 
och Göteborg via Landvetter är av största vikt och skulle 
skapa goda förutsättningar för en bättre integration mellan 
arbetsmarknaderna i Borås- och Göteborgsregionen. Vi 
säger dock nej till högriskprojektet Götalandsbanan och 
den s.k. Europakorridoren, ett samhällsekonomiskt olön-
samt prestigeprojekt. Eventuella planer på spårväg i Borås 
avvisar vi med bestämdhet. Vi ser fram emot byggstarten 
av Förbifart Sjöbo under våren 2012, projektet är tyvärr 
drabbat av allvarliga förseningar trots stadens goda vilja. 
Vi vill även framhålla vikten av ett fungerande underhåll 
och en utbyggnad av strategiskt viktiga delar av Borås 
och regionens vägnät. En fortsatt utbyggnad av säkra och 
välmarkerade gång- och cykelvägar gör även det Borås till 
en trevligare och attraktivare stad.

Hyresrätterna och 
bostadsmarknaden
Bristande konkurrens, en usel produktivitetsutveckling 
med påföljande skenande byggkostnader har lagt en effek-
tiv hämsko på produktionen av hyresrätter under en längre 
tid. Avskaffade subventioner tillsammans med hyresregle-
ringens utformning har knappast underlättat nybyggna-
tionen av hyresrätter. På den senare punkten har det skett 
ett visst nytänkande.  Åtgärder måste främst vidtas på 
nationell nivå, även åtgärder mot en viss obalans mellan de 
olika upplåtelseformerna, främst skattemässiga är önsk-
värda för att uppnå konkurrensneutralitet. På kommunal 
nivå kan man försöka motverka tröga planprocesser samt 
formulera tydliga handlings- och översiktsplaner. Som i 
de flesta sammanhang är även en regelbunden uppföljning 
av vikt. En förtätning av den centrala staden genom fler 
bostäder bidrar också till att öka Borås attraktivitet. Sve-
rigedemokraterna vill i detta sammanhang påpeka att den 
kontinuerliga och kraftiga inflyttningen av ofta mycket 
resurssvaga invandrargrupper innebär att bristen på hyres-
lägenheter drabbar allt fler sökande. Obalansen mellan ny-
byggnation och inflyttning innebär dessutom en mycket 
besvärande utveckling i form av trångboddhet och slitage 
i det kommunala bostadsbeståndet. En kraftfull ökning 
av antalet hyreslägenheter är därför en mycket angelägen 
målsättning. En kommunal bostadsförmedling ökar inte 
utbudet på bostadsmarknaden, skapar inga nya bostäder, 
men innebär däremot vissa ytterligare kommunala utgifter 
och riskerar att ta fokus från själva grundproblematiken.

Vitaliserad demokrati
Borås stad har kommit relativt långt i arbetet med att 
vitalisera den lokala demokratin. Vi bör dock göra mer för 
att för att ytterligare öka medborgardialogen och medbor-
garinflytandet. Fokusgrupper eller medborgarpaneler är 
exempel på metoder som kunde leda till en ökad och för-
djupad medborgardialog. Sverigedemokraterna ser positivt 
på folkinitiativ och kommunala folkomröstningar.
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Sammanfattning av Sverigede-
mokraternas prioriteringar i vår 
alternativa budget 2012:
•  Årets resultat blir +120,4 mnkr

•  Verksamhetens nettokostnader uppgår till 4 924 mnkr 

•  Investeringsvolymen maximeras till 370 mnkr

•  Ett generellt besparingskrav om 0,5 % utöver juni må-
nads budgetbeslut innebär en besparing om 25 mnkr

•  Uttag ur stabiliseringsfonden om 20 mnkr

•  Sverigedemokraterna gör en besparing på verksamhe-
ten inom Centrum för flerspråkigt lärande på 6 mnkr

•  Minskat anslag till kulturnämnden med 6 mnkr

•  En effektivisering och bättre samordning av inköps- 
och upphandlingsverksamheten bör leda till bespa-
ringar om lägst 5 mnkr

•  Avveckling av stödet till invandrarföreningar om 1,410 
mnkr

•  Genom att ej införa en kommunal bostadsförmedling 
sker en besparing om ca 1 mnkr

•  Sänkning av partistödet med 47 3500 tkr

•  En avveckling av tjänsten som jämställdhetssamord-
nare vid stadskansliet

•  Förskolan får ett tillskott om 10 mnkr

•  En förstärkning av äldreomsorgen 7,5 mnkr

•  En utveckling av klassmorfarsystemet till en kostnad 
av 2 mnkr

•  Införande av brottspreventiva team för 2 mnkr

•  Införande av ett ambulerande team till gagn för de 
vårdboende till en kostnad av 2 mnkr

•  Införande av trygghetsvärdar för 1 mnkr



Budget 2012  |  Sverigedemokraternas budgetförslag

 187

Resultatbudget 2009 2010 2011 2012 

Verksamhetens intäkter 1 123,2 1 158,4 1 191,7 1 227,5

Verksamhetens kostnader 5 501,0 5 746,9 5 827,0 5 981,2

Avskrivningar 184,8 160,1 185,0 170,0

Verksamhetens nettokostnader 4 562,6 4 748,6 4 820,3 4 923,7

Skatteintäkter 3 611,2 3 675,3 3 720,2 3 910,2

Generella statsbidrag och utjämning 943,1 1 093,2 1 157,2 1 103,4

Finansnetto 18,7 13,2 15,0 30,0

Resultat före extraordinära poster 10,4 33,2 72,1 120,0

Extraordinära intäkter 22,5

Extraordinära kostnader 

Årets resultat 32,9 80,7 72,1 120,0

Uttag ur stabiliseringsfonden om totalt 20 mnkr 2012.

Nämndernas nettokostnadsökningar uppgår till 2,7 % 
under året.

Nettokostnader av skatte- och bidragsintäkter 98,0 %.

Vi yrkar
•  Bifall till Sverigedemokraternas budget 2012 

i sin helhet
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Kretsloppsstaden Borås
det inom en snar framtid byggs ett energi- och miljö  center 
där ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk öppnar nya 
möjligheter för fortsatt forskning och utveckling. Tillsam-
mans utvecklar vi en miljö för oss och kommande genera-
tioner. Kretsloppsveckan med miljögalan är bara ett exem-
pel på hur vi gemensamt skapar intresse för vår enastående 
miljö. Tack vare det unika samarbetet med de som bor och 
verkar i vår stad närmar vi oss steg för steg det vi drömmer 
om, att Borås skall bli en fossilbränslefri stad.

Borås Energi och Miljö 
AB startade Kretsloppet 
som en populär aktivi-
tet under Kretslopps-
veckan.

Miljögalan är ännu en aktivitet 
under Kretsloppsveckan.

Avfallshanteringen i Borås har under de senaste 
20 åren utvecklats enormt och kan idag betraktas 

som en framgångssaga. Från snart hela världen kommer 
intressenter som vill ta del av våra resultat där vi inte ser 
avfall som ett problem, utan snarare som den resurs det 
är. Genom att samspela med fjärrvärme, fjärrkyla, el och 
biogas skapar Borås Energi och Miljö systemlösningar som 
ger staden styrka att utveckla en infrastruktur som i sin tur 
skapar den hållbara kretsloppsstaden. Förhoppningen är att 
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