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Mitt-S-samverkan för utveckling i Borås 2018-2022
Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har kommit överens om att styra
Borås tillsammans, under benämningen Mitt-S-samverkan. Vi är överens om att lyfta och utveckla
Borås utifrån följande punktprogram.

Barn och unga
Våra barn och unga är stadens framtid och det är viktigt att ge dem kunskap och en trygg grund att
stå på med goda förutsättningar för att utvecklas och utmanas. I skolan ska gälla nolltolerans mot alla
typer av kränkningar. Jämlikhet, jämställdhet, öppenhet, demokratiska grundvärderingar och
mänskliga rättigheter ska värnas genom hela utbildningssystemet.
-

Personal ska erbjudas utveckling i sin yrkesroll, bland annat genom fortbildning och
kompetensutveckling på arbetstid.

Förskola
Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och aktiviteter. Det pågående
arbetet med minskade barngrupper ska självklart fortsätta. För att det ska vara möjligt behöver
ytterligare förskolor byggas i Borås, gärna i anslutning till äldreboenden eller trygghetsboenden för
att skapa förutsättningar för generationsöverskridande möten.
-

Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är föräldralediga eller
arbetslösa ska utredas.
Fler förskolor ska byggas och barngrupperna minska.
Vi vill satsa på barnhälsan redan i förskolan och förstärka tidigt särskilt stöd för att förebygga
senare problem.
Fritids/öppen förskola i samma lokaler som Kulturskolan ska utredas.
Stadens förskolor ska vara giftfria.
Alla nya förskolor ska byggas med tillagningskök.

Grundskola
För att grundskolan ska klara sin huvuduppgift, att ge kunskaper för livet, så krävs arbetsro och att
elever och personal trivs och är trygga tillsammans. Alla stadens grundskolor ska hålla hög kvalitet
och varje elev ska kunna inhämta de kunskaper eleven behöver för att nå sina mål – oavsett var i
kommunen hon eller han går i skolan. Det krävs lärare som tror på sina elever och ger dem
självförtroende och modet att tro på sina drömmar.
-

Rektor ska vara respektive skolas självklara pedagogiska ledare.
Ordningsregler ska finnas på varje skola där frågan om mobiltelefoner hanteras. Lärare ska
utgå ifrån dessa regler för att skapa arbetsro i klassrummet.
Vi vill satsa på specialpedagogik och elevhälsa – ingen får lämnas utan tillräckligt stöd.
Det obligatoriska skolvalet ska följas upp och utvecklas, till exempel med syskonförtur.
Tvålärarsystem ska prövas.
Nya grundskolor ska byggas.

-

-

Nej till nya religiösa friskolor.
Vid remisser om etablering etc. av andra fristående skolor avges tjänstemannayttrande.
Beslut överklagas bara om alla fyra partierna är överens om att ett beslut ska överklagas.
Skolgårdar ska ses över och rustas upp så att de inbjuder till aktivitet och rörelse.
Frågan om skolgång i andra kommuner ska lyftas till kommunalförbundet och ses över och
skolskjuts för exempelvis boende i Östra Hunghult ska lösas.
Värdegrundsarbetet ska stärkas.
Kommunernas skolor ska kunna erbjuda olika pedagogiska inriktningar.
Lovskola ska erbjudas.
Lärarassistenter/studiecoacher kan gärna användas för att avlasta pedagogisk personal.
Studie- och yrkesvägledning ska stärkas.
Befintlig skolstruktur ska behållas, om inte alla fyra partierna är överens om ändringar.

Gymnasie- och vuxenutbildning
Borås Stad har gymnasieskolor i toppklass och så ska det förbli. Gymnasie- och vuxenutbildningen
ska erbjuda boråsaren en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden eller vidare mot en högre
utbildning.
-

Vi vill utveckla samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola.
SFI-utbildning kan gärna förläggas i nära anslutning till områden med flera arbetsplatser där
det kan erbjudas riktad yrkessvenska.
Gratis skolkort för gymnasieelever kommer att finnas kvar och skolskjutsar för
gymnasieelever som har dålig tillgång till kollektivtrafik ska utredas.

Vård och omsorg
God vård och god äldreomsorg bygger på välutbildad personal som har inflytande över sitt arbete
och känner trygghet i sin roll. Den som behöver vården och omsorgen ska få bestämma över sitt eget
liv, sin egen vardag. Därför vill vi öka möjligheterna att i samråd med personalen besluta hur och vilka
hjälpinsatser som ska utföras.
-

-

Minuthetsen i hemtjänsten ska avskaffas och valfriheten om typ av insats öka.
Grundbemanningen behöver öka.
Trygghetsboenden ska finnas på många platser över hela kommen.
Validering och fortbildning bidrar till att fler vill jobba i vård och omsorg och att de stannar i
yrket längre.
LOV behålls och LOV-företagens ersättning och vilka regler som kan förenklas ska utredas.
Möjlighet till ramavtal ska undersökas.
Två vård- och omsorgsboenden ska även fortsättningsvis drivas på entreprenad.
Målsättningen är att det ska finnas korttidsplatser på flera platser runt om i kommunen.

Omsorg
Alla människor kan ibland behöva stöd och hjälp för att hantera eller underlätta vardagen. Stödet kan
behövas akut och det kan krävas antingen under en kortare eller längre period. Oavsett vilket ska
kommunen erbjuda stöd och omsorg av hög kvalitet. I ansvaret ingår även det förebyggande arbetet

samt stöd till anhöriga. Varje människa ska ha möjligheten att leva och verka i en trygg miljö, under
så normala levnadsomständigheter som möjligt.
-

En meningsfull vardag ska erbjudas inom LSS och fler boenden ska byggas.
Utreda om det går att få stanna kvar på daglig verksamhet för den som fyllt 65.
Förutsättningar för ett vård- och äldreboende för LSS-boende ska undersökas.
Härbärget ska vara öppet året runt.
Ett aktivt och medmänskligt mottagande och stöd av ensamkommande ska erbjudas i Borås.
Samma andel som nu, en tredjedel, av LSS-boenden ska drivas på entreprenad.

Kultur, fritid och folkhälsa
Människor mår bra av gemenskap. Borås ska vara staden där människor möts – över
generationsgränser, kulturella gränser, ja, över alla gränser. Möjligheterna att utöva och ta del av
kultur, idrott, evenemang i och utanför staden ska vara så goda att människor vill vara i sin kommun,
trivs i och talar väl om sin kommun.
-

-

-

-

Vi vill öka satsningen på det fria kulturlivet och på kulturella mötesplatser. Det handlar både
om att stötta fristående mötesplatser och stadens egna mötesplatser, inte minst gäller detta
Kulturhuset.
På sikt vill vi att kulturskolan ska vara kostnadsfri samt att även vuxna ska erbjudas att kunna
delta i kulturellt skapande.
Vi vill verka för fler mångfunktionella mötesplatser inne i staden och utanför staden – gärna i
samverkan offentligt/privat. Norrbyhuset kan tjäna som ett exempel på en mötesplats med
många funktioner.
Vi vill rusta upp Annelundsparken och i samband med det undersöka om en skulpturpark kan
skapas i parken.
Ny isyta ska skapas. Samlokalisering med evenemangshall ska utredas.
Ett sökbart bidrag ska finnas för föreningar som underlättar för fler att få åka med på läger,
tävlingar och cuper.
Hur arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att stötta föreningslivet ska utredas.
Vi vill undersöka hur stöttning till unga med NPF-diagnoser kan ordnas så att deras möjlighet
att delta i föreningslivet ökar.
Vi utreder om det är möjligt att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid.
Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal skulle kunna dela
på utrymme ska utredas.
Utreda och söka ny yta för evenemangsområde.
Djurparken behålls – ingen förändring jämfört med nu.
En arbetsgrupp ska utreda ägande och drift av Saltemads camping.

Integration
De senaste åren har Borås stad drivit ett allt bredare och mer intensivt arbete med syfte att alla
boråsare också ska känna sig delaktiga. Det handlar både om att stärka det som fungerar väl, och att
finna problem och åtgärda dessa.
-

En politisk styrgrupp ska skapas (liknande den grupp med fokus på Hässleholmen, Hulta,
Norrby som har funnits det senaste året) som arbetar med samordning av insatser i utsatta
stadsdelar.

-

Vi ska inrätta en samordningsfunktion för integrationssatsningar i vid mening.
Alla stadens verksamheter ska ha grundkunskaper om hur hedersproblematik kan upptäckas
och i synnerhet de verksamheter som arbetar med barn och ungdomar ska ha en plan för hur
sådana problem ska hanteras när de upptäcks.

Näringsliv
Borås Stad ska underlätta för den som vill starta och driva företag i Borås, bland annat genom att ha
företagsområden i beredskap och genom hög och smidig servicenivå när det gäller till exempel
bygglov och tillstånd. Borås Stad erbjuder också nätverk, mötesplatser och kontaktytor mellan
företagen och det offentliga. Företag som vill öka sin satsning på CSR (Corporate Social
Responsibility) ska kunna hitta samtalspartners för att söka vägar framåt.
-

Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet betygssätter
hur det är att driva företag i sin kommun.
Borås ska ha toppbetyg när det gäller kommunal service till medborgare och företag.
Nya industriområden ska utvecklas.
Stadens internationella arbete, bland annat med kunskapsöverföring inom avfallsområdet,
ska prioriteras.

Trafik
Många boråsare bor inne i staden eller i någon av de större tätorterna, och har därmed redan tillgång
till någorlunda god kollektivtrafik och någorlunda bra cykelvägar. Men detta räcker inte – för att vi
ska nå vårt mål att allt fler ska vilja välja dessa sätt att förflytta sig – behöver cykelvägar bli ännu
bättre och busstrafiken utvecklas. Även kollektivtrafiken utanför tätorterna kan utvecklas.
-

Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken. Det ska byggas om för trafiksäkerhet
och tillgänglighet. Ytor som då frigörs kan till exempel användas för att utveckla torgmiljön.
Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas.
Cykelinfrastrukturen ska uppgraderas och byggande av sammanhängande stråk prioriteras.
Det är viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och cykeltrafikanter.
Vid förändringar av trafik i centrum är det viktigt att ta hänsyn till tillgänglighet för olika
trafikslag.
Pendlingsparkeringar ska byggas på lämpliga platser.
Parkeringsledningssystem ska finnas i centrala Borås.
Vägföreningars/samfälligheters huvudmannaskap ska utredas.

Miljö, klimat och hållbarhet
Agenda 2030 ska ligga till grund för alla kommunala beslut. Det ingår i alla nämnders och alla bolags
uppdrag att arbeta i enlighet med de Globala målen. Vi är överens om att Borås Stad ska vara en
ledande miljö- och klimatkommun.
-

Borås ska göra sin del för att Sverige ska klara sitt åtagande enligt Parisavtalet. En
koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram.
Ambitionsnivån för solenergi ska höjas. En markbaserad solenergianläggning initieras av
Borås Energi och Miljö.

-

-

Vi vill göra det lockande för fler att välja att gå, cykla eller ta bussen, genom bland annat
förbättrad infrastruktur och genom andra sätt att stötta ändrade resvanor. Hur hållbar
mobilitet bäst kan uppnås ska utredas.
Vi vill ställa om hela stadstrafiken till fossilbränslefria drivmedel så snart som möjligt.
Stadens egna fordon ska alltid när så är möjligt drivas av fossilbränslefria drivmedel.
Borås Stad ska underlätta för företag och andra som ägnar sig åt lokal matproduktion.
Grön flagg-arbetet i alla förskolor, skolor och gymnasieskolor ska fortsätta.
Utreda dygnet-runt-öppna återvinningscentraler, lokalisering av centraler samt säkra att
billösa hushåll kan delta i återvinningen.
Viskan ska göras mer tillgänglig på flera platser runtom i Borås.

Organisation och personal
Borås Stad är kommunens enskilt största arbetsgivare med över 10 000 anställda. Det innebär att
kommunen har ett omfattande ansvar att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare där människor
vill börja samt fortsätta att arbeta. Den kommunala verksamheten ska arbeta öppet och kreativt för
att ge medarbetarna möjligheter och redskap att ta egna initiativ och uppmuntra nytänkande.
Återkommande efterfrågan på förbättrad service kräver att anställda ges inflytande och delaktighet i
arbetsplaneringen. Samtidigt måste Borås stad som arbetsgivare satsa på fortlöpande
kompetensutveckling för att uppfattas som en tilltalande arbetsgivare.
-

Fortbilda och stötta stadens chefer.
Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås
stad.
Garantera att elever som slutfört vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och
fritidsprogrammet erbjuds provanställning.
Öka andelen legitimerade lärare i skolan för att öka måluppfyllelsen för eleverna.
Öka grundbemanningen för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen.
Förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten.
Erbjuda validering så att förvärvad kunskap och erfarenhet kan formaliseras.
Anställda i Borås stad ska ha möjlighet att på olika sätt utvecklas i sitt yrke.

Samhällsbyggnad – stads- och landsbygdsutveckling
Vi vill fortsätta utveckla nya bostads- och industriområden. Gröna ytor är viktiga vid planering av nya
bostadsområden. Det ska gå att ska ha bo och arbeta över hela kommunens yta och samtidigt ha
tillgång till en grundläggande samhällsservice. Det handlar om saker som att kunna driva företag,
utbilda sig och ha tillgång till fungerande infrastruktur.
-

-

-

De senaste åren har bostadsbyggandet äntligen kommit igång. Det är mycket viktigt att
staden fortsätter att hålla en hög beredskap för byggande genom att detaljplaner finns
färdiga för företag som vill bygga.
En strategi för landsbygdsutveckling ska tas fram, som bland annat specificerar arbetets
innehåll, organisatorisk placering och ansvarsfördelning. En tjänst som landsbygdsutvecklare
ska finnas.
Människor ska kunna välja var de vill bo. Ny bebyggelse ska vara möjlig även på landsbygden.
En plan för kameraövervakning vid anmodan av polisen ska tas fram i samarbete med Borås
Stad. Kommunala trygghetsvakter ska utredas.

-

En strategisk visionsplan för utveckling av Stora torget ska tas fram.
Servicekontoret ska behållas med nuvarande uppdrag och omfattning.
De kommunala bostadsbolagens struktur behålls, om inte alla fyra partier är överens om
annat.
Nattklubbar och krogar ska ha möjlighet att ha öppet till 02.30.

Mänskliga rättigheter/ jämställdhet
Jämställdhet är ett av de sjutton Globala målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030, men
det är också en bra grund för en hälsosam organisation, där människor vill jobba. I vår kommun ska
alla människor med olika bakgrund, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning och religion få leva
och verka på samma villkor. Kommunen ska vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet samt i
arbetet att motverka all form av diskriminering inom den kommunala organisationen såväl som i
samhället i stort.
-

-

Kvinnor och män, flickor och pojkar samt icke binära ska garanteras lika villkor och likvärdig
behandling i kommunens alla verksamheter i såväl bemötande och service som i bistånd och
tjänster.
Nolltolerans gäller mot sexuella trakasserier.
Borås stad utreder hur arbetet med mänskliga rättigheter, däribland hbtq+frågor, kan vidgas.
Fortsätta stötta Borås Kvinnojour i dess verksamhet.
Erbjuda förskolor som aktivt arbetar med genus och jämställhet.

