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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Patric Cerny (FP); Inrätta en fristående
äldreombudsman!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
För Folkpartiet liberalerna

För Moderaterna

Morgan Hjalmarsson

Annette Carlson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 2
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Patric Cerny (FP): Inrätta en fristående
äldreombudsman!
Patric Cerny FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-08-21
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att inrätta en äldreombudsman enligt motionens
intentioner
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr
som alla avstyrker motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker
och Kommunala funktionshinderrådet som avstår från yttrande.

Remissvaren i sammanfattning:
Stadsdelsnämnd Väster
Nämnden avstyrker motionen.
Att inrätta en fristående äldreombudsman är förslaget i en motion som
Stadsdelsnämnden Väster fått yttra sig över. Äldreombudsmannen föreslås vara
en opartisk instans som bl.a. ska kunna ta emot synpunkter, guida äldre till rätt
instans och föreslå förbättringar för verksamheten.
De uppdrag och arbetsuppgifter som en äldreombudsman enligt motionen
skulle ha anses vara tillgodosedda inom Borås Stad. Flertalet av uppdragen har
äldreinformatören i sina arbetsuppgifter och det finns rutiner och strukturer
som säkrar de arbetsuppgifter som inte direkt ligger inom äldreinformatörens
område såsom exempelvis synpunktshanteringen. Den kommungemensamma
mötesplatsen i Simonsland kommer även att skapa bättre förutsättningar för att
få information, råd och stöd. Förvaltningen föreslår därför nämnden att
avstyrka motionen.
Kerstin Hermansson (C), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Åke
Ekvad (KD) och Andreas Bäckman (SD) reserverar sig till förmån för Kerstin
Hermanssons (C) förslag.

Stadsdelsnämnd Öster
Nämnder avstyrker motionen och anser att intentionerna i motionen är goda
men anser att de funktioner som efterfrågas redan finns i Borås Stad. De
tjänstemän som arbetar med information och stöd till kommunens innevånare
flyttar nu till den nya kommungemensamma träffpunkten. Där får de en ökad
möjlighet att nå ut till de som behöver deras hjälp. Många föreningar kommer
att ha verksamhet på träffpunkten och det blir goda förutsättningar för nätverk
och samarbete. En viktig fördel är att träffpunkten vänder sig till både äldre
och till personer med funktionsnedsättningar.
På så sätt kan man dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter.
En av de funktioner som tillhandahålls av Borås Stad är en äldreinformatör
som varje dag kan nås via ”Seniorguiden”. De äldre och deras närstående kan
ta kontakt via telefon alla vardagar. Funktionen är gemensam för Borås Stad
och är opartisk och för de äldres talan. Seniorguiden stödjer de äldre och deras
närstående i frågor som handlar om äldreomsorgen såsom vård, omsorg och
service. Funktionen informerar, tar emot frågor och synpunkter samt vägleder
vidare till rätt person i förekommande fall.
Därutöver finns funktionen TÖS, Tillsynsansvarig över Social omsorg, som
bevakar den äldres intressen och vid behov utreder avvikelser och eventuella
misstankar om missförhållanden inom äldreomsorgen. Funktionen har ansvar
för att rutinen för fel och brister efterlevs i Borås Stad.
Enligt Stadsdelsnämnden Öster kommer arbete med att nå, informera och
stödja kommunens innevånare att utvecklas i och med flytten till träffpunkten
och nya möjligheter att arbeta kommer att finnas.
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP), Lars Lyborg (KD) och
Björn Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Alliansgruppen i Östers förslag.
Stadsdelsnämnd Norr
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen: ”Inrätta
en fristående äldreombudsman”. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen
om en fristående äldreombudsman. Nämnden menar att det behöver finnas
olika kanaler för information, vägledning och även för att kunna framföra
synpunkter och få verksamheten granskad. Det finns dock flera olika
funktioner som påminner om Äldreombudsman såsom Äldreinformatör, TÖS
(Tillsyn Över Socialtjänsten), MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) och
MAR (Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering). Utöver detta finns
synpunktshanteringssystemet och de öppna mötesplatserna som ger liknande
stöd. Skäl att inrätta en särskild äldreombudsman saknas därför.

Alliansen och Sverigedemokraterna i Stadsdelsnämnden Norr reserverar sig till
förmån för ett tillstyrkande av motionen.
Marie Fridén (M), Annacarin Martinsson (M), Monica Johansson (C) Birgit
Wahlgren (FP) och Leif Häggblom (SD).

Centrala pensionärsrådet
Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget
Övervägande
Kommunstyrelsen anser att det som efterfrågas i motionen till viss del finns
idag. T ex har äldreinformatören redan delvis de arbetsuppgifter som
efterfrågas och det finns rutiner och strukturer för t ex. en systematisk
synpunktshantering, digitalt men också genom att skriva eller ringa och
förmedla de klagomål eller synpunkter man har.
Den nya kommungemensamma mötesplatsen i Simonsland kommer även att
skapa bättre förutsättningar för att få information, råd och stöd.
Kommunstyrelsen vill också lyfta fram den tillsyn som redan finns; MAS
(Medicinskt Ansvarig Sköterska), MAR (Medicinskt Ansvarig för
Rehabilitering) samt funktionen TÖS (Tillsynsansvarig Över Social omsorg),
och som bevakar den äldres intressen och vid behov utreder avvikelser och
eventuella misstankar om missförhållanden inom äldreomsorgen. Funktionen
har ansvar för att rutinen för fel och brister efterlevs i Borås Stad.
Vad som saknas i Borås Stad, och som belyses i motionen, och är det
fristående som efterfrågas. Äldreinformatören som finns är knuten till Stadsdel
Öster och kan inte agera opartiskt och föra de äldres talan. Dessutom är tanken
att äldreombudsmannen ska kunna vara behjälplig med överklaganden av olika
biståndsbeslut. Att Centrala pensionärsrådet tillstyrker motionen vittnar om att
det hos de äldre är en efterfrågad tjänst som uppenbarligen inte är tillräcklig i
dagens utformning.
Äldreombudsmannen ska fungera som en dörr in för den som har frågor,
åsikter, synpunkter, klagomål eller behöver annan hjälp inom äldreomsorgens
område.
Kommunstyrelsen anser att ett bifall till motionen ger förbättringar och
kompletteringar till den organisation som finns idag varför den föreslås bifallas.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN
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Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför ett
elevombud i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
För Kristdemokraterna

För Moderaterna

Falco Güldenpfennig

Annette Carlson

För Folkpartiet Liberalerna

För Centerpartiet

Morgan Hjalmarsson

Kerstin Hermansson
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför ett
elevombud i Borås Stad
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 201504-16 lämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att inrätta ett elevombud i
Borås Stad med uppgift att;
- utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i syfte att stävja kränkandebehandling
- kartlägga missförhållanden
- vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande situation ändå uppstått
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker. Stadsdelsnämnden Väster avstyrker och
föreslår Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig
instans inom kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och
konsekvenser Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker genom att föreslå att frågan
utreds vidare.
Ungdomsrådet tillstyrker.
Kommunstyrelsen anser att det är mycket angeläget att, så långt det
överhuvudtaget är möjligt, förebygga att elever utsätts för kränkande
behandling. Skollagen och andra författningar som reglerar skolans ansvar
inom detta område är mycket tydliga i vad som åligger kommunen och den
enskilda skolan. Skolverket har gett ut stödmaterial som hjälp och vägledning i
arbetet och kommunens skolor arbetar också systematiskt för att kartlägga,
åtgärda och förebygga att elever utsätts för kränkande behandling
Det stöd och kartläggning som föreslås i motionen åligger därmed både
nationella myndigheter och den enskilda kommunen.
Trots att Borås Stad arbetar med att kartlägga, åtgärda och förebygga att elever
utsätts för kränkande behandling pågår detta i alltför stor utsträckning. Enligt
siffror från Klimatundersökningen som genomfördes 2015 är det 6 % av
eleverna på låg- och mellanstadiet och 7 % på högstadiet som inte känner sig
trygga i skolan. Dessa siffror har varit oförändrade under lång tid. Att känna sig
trygg i skolan är en absolut förutsättning för goda resultat. Ingen ska behöva
utsättas för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling. Nolltolerans

ska gälla. Kommunstyrelsen anser att det behövs nya lösningar för att möta
problemet med kränkningar i skolan.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls
KOMMUNSTYRELSEN
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Markanvisning för del av Norrmalm 1:1, Tokarpsberg
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ås Härads Fastigheter ges möjlighet att utveckla sina idéer för bostadsbebyggelse i form av
hyresrätter på del av fastigheten Norrmalm 1:1 fram till 2016-05-01.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligeten att planlägga del av Norrmalm 1:1
för bostadsbebyggelse, grönområde samt ev. utvidgning av skol- och förskoletomt och boende
för äldre.
För Folkpartiet liberalerna

För Moderaterna

Morgan Hjalmarsson

Annette Carlson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

M1

Anmälan av intresse om markanvisning för Norrmalm 1:1 i
Borås
Kommunstyrelsen är positiv till fler boende i centrala Borås och att därför
pröva möjligheten att utveckla del av Tokarpsberg för bostadsbebyggelse.
Kommunstyrelsen beslutade i april 2014 att ge Ås Härads Fastigheter möjlighet
att utveckla sina idéer om bostadsbebyggelse i form av hyresrätter vid
Tokarpsberg. Ni ges nu möjlighet att inom det på kartan markerade området,
fram till den 1 maj 2016, ytterligare utveckla dessa idéer för bl.a. bostäder,
utemiljöer och trafikföring. Avsikten är att ett markanvisningsavtal ska vara
tecknat senast den 1 maj 2016. I detta avtal ska villkoren för ev. framtida
fastighetsförsäljning tydliggöras. Priset för marken grundas på
marknadsmässiga priser utifrån kr/BTA enligt innehållet i detaljplan.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten
att planlägga området för såväl bostadsbebyggelse, grönområde och ev.
utökning av Bergdalsskolan och Norrmalms förskola samt boende för äldre.
Avsikten är att i detaljplanearbetet studera områdets lämplighet, bebyggelsens
omfattning och lokalisering, trafik- och parkeringslösningar, påverkan på
grönområde och påverkan för såväl skolans som förskolans verksamhet. I
detaljplanen ska resterande delar av södra Tokarpsberg säkerställas som
grönområde.
KOMMUNSTYRELSEN
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BORÅS KAN MER!
Trygghet i välfärden och ordning och
reda i ekonomin

Moderaternas förslag till budget 2016
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Moderaterna Borås
Trygghet i välfärden och ordning och reda i ekonomin
Ordning och reda i ekonomin
Borås behöver ett nytt politiskt ledarskap. Ett ledarskap som står för kontinuitet, tydlighet,
närvaro och hållbarhet. Ett ledarskap som garanterar boråsarna att de medel som de bidrar
med till kommunens verksamheter används på ett ändamålsenligt sätt. Ett ledarskap som
motverkar ryckighet och oklara planeringsförutsättningar. Starkt lokalt politiskt ledarskap
med förtroende för verksamheterna skapar utrymme för utveckling, hög kvalitet och god
arbetsmiljö. Detaljstyrning och onödig byråkratisering ska motverkas. Kommunens
kärnverksamheter ska alltid vara i fokus: utbildning av våra unga, omsorgen av barn, äldre
och funktionshindrade.
Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll, och en förutsättning för alla
andra satsningar. Vi vet att vi har minst två tuffa år framför oss. Kommunstyrelsen behöver ta
sin uppsiktsplikt på allvar. Moderaterna vill därför att ett ledningsutskott tillsätts under
Kommunstyrelsen för utövande av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Samordningen av
åtgärder för styrning och ledning av kommunens verksamheter behöver förstärkas. En
tidsgräns för beredning av ärenden behöver införas. Hela processen behöver genomsyras av
tydlighet och transparens.
Vi anser att nämndernas buffertar bara ska få tas i anspråk efter beslut av Kommunstyrelsen.
Syftet med buffertar är att nämnderna under året ska ha en beredskap för oförutsedda
händelser. Innan bufferten får tas i anspråk ska en åtgärdsplan ha upprättats, och alla andra
åtgärder ska ha prövats.
Slutligen behöver vi en ständig och kontinuerlig analys av samtliga verksamheter i
kommunen. Vad gör vi? För vem? Varför? Bör vi fortsätta med verksamheten?

Trygg och likvärdig välfärd i hela kommunen
Borås ska ha en trygg och likvärdig välfärd i hela kommunen, där människan sätts före
systemen. Alla ska ha tillgång till gemensamt finansierad utbildning, barnomsorg och
äldreomsorg med hög kvalitet oavsett bakgrund eller betalningsförmåga. Det handlar om att
tillgodose människors kunskaps-, vård- och omsorgsbehov genom hela livet.
Förskolan och skolan ska ge alla barn och unga en bra start i livet. Skolan ska lägga en bra
grund och förbereda eleverna inför fortsatta studier eller inträdet på arbetsmarknaden.
Vård och omsorg som är tillgänglig för alla skapar trygghet. Vård ska ges med hög kvalitet
efter behov. Det är viktigt att äldreomsorgen präglas av respekt för att äldre har egna tankar,
önskemål och intressen, varför det krävs en mångfald av lösningar och möjligheter att via val
påverka sin vardag. Livskvalitén ska vara hög även i livets senare del.
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Höga ambitioner i välfärden förutsätter hållbar finansiering. Den demografiska utvecklingen
kräver att resurserna används väl. Gemensamma resurser ska användas ansvarsfullt, så att
varje skattekrona ger maximal nytta. Innovationer bidrar till att säkra kvalitet och
likvärdighet. Det krävs att välfärdssektorn tar till sig innovationer och utvecklar nya metoder
för att ökad kvalitet ska kunna komma alla till del. En mångfald av utförare driver innovation
och utveckling.

Fler aktörer ger en större valfrihet
En vanlig och ofta medveten retorisk felbeskrivning är att framställa välfärd med olika aktörer
som en marknad. Men välfärden har inte likt en marknad ett pris och en produktionsnivå där
utbud och efterfrågan möts. I välfärden är det istället behov och inte betalningsförmåga som
styr. Till skillnad från en marknad där ekonomiska krafter står för styrningen, är det inom
välfärden politiker som beslutar om tjänster och anslag. Det ställer höga krav på att utforma
system som gör att varje skattekrona används rätt.
Utbildning, vård och omsorg ska ges likvärdigt oberoende av kön, härkomst, sexuell läggning
eller religiös tillhörighet. Olika aktörer behövs. Offentliga, kooperativ, aktiebolag, ickevinstdrivande bolag och andra skapar dynamik och höjer kvalitén. För brukaren kan det också
finnas en trygghet i att kunna välja bort en utförare. Utgångspunkten är inte att tillgodose den
enskilde aktörens intressen. De olika aktörerna finns till för att ge brukarna en större valfrihet.
Borås Stad bör istället för att motarbeta andra aktörer i välfärden välkomna dem. Vi borde ta
till oss av innovationer och förbättringar och inspireras av andra. Vi behöver också kunna
förändra prissättningen i takt med att verksamheten kan skötas på ett bättre sätt. Därför
föreslår Moderaterna att alternativa utförare ska få möjlighet att inkomma med anbud då nya
verksamheter tillkommer eller gamla utökas.

Medarbetare
Utan sin personal skulle inte Borås Stad ha någon service att erbjuda invånarna. Ingen
förskola, skola, äldreboende eller social insats är bättre än sina medarbetare. Kunniga och
engagerade medarbetare är en förutsättning för att välfärden ska hålla den kvalitet som
Moderaterna efterstävar. Välfärden står för ett generationsskifte samtidigt som demografin
kommer att öka behoven. De flesta som arbetar inom välfärden trivs med sitt jobb. Men det
finns också upplevelser om att det är svårt att påverka den egna arbetsplatsen, att arbetet är
krävande och att möjligheterna inom lön- och karriärsutveckling är små. Borås Stads förmåga
att även fortsättningsvis kunna rekrytera och behålla rätt kompetens är avgörande för vilken
välfärd vi kan bedriva. Därför har Moderaterna föreslagit att Borås Stad under 2016 ska ta
fram en kompetensförsörjningsplan.
Skickliga ledare bidrar till god arbetsmiljö och ger medarbetarna förutsättningar att lyckas.
Politiken måste därför skapa förutsättningar för ett gott ledarskap. Chefer inom
välfärdssektorn behöver administrativt stöd, ansvar för ett rimligt antal anställda och en
kontinuerlig kompetensutveckling. Balans behöver råda mellan att ställa krav och mäta, och
att ge utrymme åt professionerna att utveckla verksamheterna.
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Skolan är framtiden
Kvalitén i skolans alla stadier är avgörande för morgondagens Borås. Därför vill Moderaterna
att effekten av volymförändringar för gymnasiet ska vara densamma som för grundskolan dvs.
75 % av ökningen.
Alla elever ska ges möjligheter att uppnå kunskapsmålen, oavsett förutsättningar. Det är
viktigt att alla elever får den kunskapsstimulans de behöver för att utvecklas. För elever som
behöver extra stöd ska insatser sättas in tidigt samtidigt som elever som har lättare att lära ska
ges extra stimulans. Elevernas rätt att välja skola ska värnas och deras inflytande över sin
egen utbildning ska successivt öka under skolgången. En rättvis skola innebär inte att alla
elever ska ha exakt likadan utbildning. En rättvis skola innebär att alla elever ges lika goda
möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Läxhjälp hjälper de flesta elever att
höja resultaten. Vi tror att läxhjälpen blir bäst om så många aktörer som möjligt är med och
erbjuder elever det stöd de behöver. Det kan vara fritidsgårdar, näringslivet, föreningar och
andra organisationer.
Skolan har också en viktig uppgift i att skapa utrymme för diskussion och eftertanke om de
värderingar som finns i vårt samhälle. De ofattbara övergrepp som ägde rum under förintelsen
får aldrig glömmas. De är en viktig del av vår historia. Kunskaper om de drivkrafter som
ledde fram till förintelsen är viktiga dels för att förebygga mobbning och trakasserier och i det
större perspektivet för att förhindra att historien upprepas. Därför vill vi återinföra
värdegrundsarbete/Bra kompis på Borås Stads grundskolor.

Lärarens roll
Om skolan är Borås framtid är läraren dess viktigaste resurs. Lärare behöver ständigt få
utveckla sina kunskaper, det gäller inte minst kunskapen om hur man lär ut. Lärarrollen
förändras i takt med samhället. Därför föreslår Moderaterna att skollyftet framgent också ska
omfatta fördjupade kunskaper i specialpedagogik och svenska 2.

Goda villkor för jobb och företagande
Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag
och av företagare, och politikens uppgift är att skapa förutsättningar för företagen att skapa
jobben. Om vi kommer att kunna klara av 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.

Borås Stad som serviceorganisation
Borås ska vara en attraktiv stad för företag att starta och utvecklas i. Vi är öppna för initiativ
som stärker Borås arbetsmarknad. Vi vill ha ett företagsklimat som kännetecknas av god
service, öppen dialog och snabba svar. I Borås ska idéer kunna förverkligas. Attityden till
företagande och kunskapen om företagandets betydelse för välfärden är viktigt. Moderaterna
anser att kommunen måste sträva efter en ökad tydlighet gentemot näringslivet. Genom att
införa tjänstegarantier kan tydligheten öka. T ex kan Borås Stad garantera att en förfrågan om
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bygglov ska hanteras inom en viss tid, eller att ett möte med en handläggare ska ske inom en
viss tid.
Vi vill att myndighetsperspektiv byts till ett tydligt serviceperspektiv. Vi vill minimera onödig
byråkrati. Kommunen ska garantera en rättssäker och effektiv handläggning av alla ärenden.
Bra bemötande, hög tillgänglighet och god service från kommunens sida gentemot
näringslivet ska vara självklart. Därför föreslår vi att en väg in ska kompletteras med en
tillståndslots som kan rådgöra med små och stora verksamheter i tillståndsfrågor.

Mark och etableringar
För att klara av att tillgodose behovet av mark för företagsetableringar krävs en aktiv
markpolitik och hög planberedskap. Vi vill tydliggöra kommunens ambitioner och syn på
kommunens markinnehav, markanvändning, markanvisningar och markpriser för att redovisa
kommunens hållning gentemot företag som är intresserade av att delta i utvecklingen av
Borås. I väntan på Götalandsbanans sträckning behöver vi utveckla och planera för fler
industriområden.
För att underlätta för lokala företag vill vi att arbetet med att upprätta en distributionscentral
inleds under 2016.

Ökade ambitioner för bostadsbyggande
Prognosen för befolkningstillväxten under 2016 är ett tillskott på 1600 personer. Samtidigt
beräknas knappt 500 nya bostäder stå färdiga. Vi måste öka takten i bostadsbyggandet! Därför
vill Moderaterna att Borås Stad under 2016 kraftsamlar tillsammans med branschen. Bara
genom att arbeta tillsammans når vi gemensamma målsättningar.
Borås ska erbjuda attraktiva bostadsområden utifrån människors olika behov. Kommunen ska
göra allt för att undvika att fördyra byggnation. Det åstadkommes genom korta
handläggningstider och att inte ställa högre krav än vad normer och lagstiftning anger.
Byggnation av bostäder ska ske genom förtätning av både Borås centrum och Borås tätorter
för att kunna erbjuda attraktiva boenden för boråsarna. Därför vill Moderaterna att
Kommunstyrelsen under 2016 får i uppdrag att presentera hur nya bostäder kan byggas längs
kollektivtrafiktäta stråk.

Nya lösningar behövs
De människor som av någon anledning står utan bostad tillhör en av samhällets mest utsatta
grupper. Tyvärr kan vi notera att det är en grupp som växer i Borås. Vi behöver skyndsamt få
fram tillfälliga lösningar för dem som saknar tak över huvudet. En bostad är en absolut
förutsättning för att kunna ta tag i några andra problem. Det är dags att se till okonventionella
lösningar.

Trygga hem för äldre
Många äldre trivs bäst hemma och vill bo kvar hemma så länge som möjligt. De ska erbjudas
hjälp och stöd via hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänsten behöver utvecklas i takt med att
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fler väljer att bo kvar hemma längre. Därför har Moderaterna i budget 2016 föreslagit att vi
ska minska administrationen kring bedömning av framförallt enklare insatser. Över en viss
ålder beviljas lättare insatser nästan alltid, samtidigt står dessa för en stor del av
handläggningsbördan. Det tar upp kommunala resurser men innebär dessutom en stelbent
service till äldre som behöver en snabb och okomplicerad handläggningsprocess.
Men det finns också äldre som upplever att kvarboendet är förknippat med tvång och
isolering. Det leder till otrygghet för den äldre, och hård belastning på hemtjänstpersonal och
anhöriga. Det finns äldre som är för friska för vårdboende med som samtidigt upplever
ensamhet och otrygghet i sitt boende och som inte vill bo kvar. Moderaterna vill att det för
ska finnas alternativ till att bo kvar hemma som erbjuder mer trygghet och social samvaro. Vi
behöver nya former av boenden för äldre som kan erbjuda olika former av tjänster, stöd,
gemenskap och aktiviteter. De senaste åren har olika typer av sådana boendeformer
utvecklats, dels seniorboenden, dels trygghetsboende. Det är boende i hyresrätts-, eller
bostadsrättsform som erbjuder olika tjänster och kringaktiviteter, exempelvis olika former av
service, personal/bovärd, trygghetslarm, hushållsnära tjänster, gemensamma måltider, motion,
gemensamma aktiviteter med mera. Boendeformer är en viktig framtidsfråga för
äldreomsorgen. I det arbetet har kommunen en viktig roll både genom att stimulera
tillkomsten av seniorboenden och trygghetsboenden genom markanvisning och bostadspolitik.
Vi vill också komplettera marknaden genom tydliga ägardirektiv till våra kommunägda
bostadsföretag om att bygga boenden för äldre.

Ekonomisk sammanställning
Moderaterna presenterar en budget med ett resultat på 90 miljoner kronor och en
investeringsbudget på 409 miljoner kronor.
När vi går in i 2016 finns det en strukturell obalans på 47 miljoner kronor från 2015. Vi har
tidigare beskrivit att det finns betydande brister i det politiska ledarskapet i Borås, brister som
inneburit att ledningen inte med tillräcklig kraft agerat för att få ekonomin under kontroll.
Som situationen nu är tvingas vi konstatera ett de åtgärder som krävts inte genomförts. Det
krävs därför kraftfulla åtgärder enligt vad vi skrivit under rubriken Ordning och reda i
ekonomin. Ledningen väljer i detta läge att föreslå en skattehöjning. Med en god ekonomisk
kontroll borde det ha kunnat undvikas. Den ekonomiska situationen beror på nonchalant
ekonomisk styrning av de rödgröna. Situationen är sådan att vi inte kan motsätta oss en
skattehöjning, men vi vill betona att huvudansvaret för det uppkomna läget åvilar den
bristande politiska styrningen av Borås.
Bland våra alternativa yrkanden märks ett minskat kommunbidrag till Miljö- och
konsumentnämnden om 1 miljon kronor. Dessa pengar går till att finansiera en 75 %
volymkompensation i gymnasieskolan, och omfördelas därmed till Utbildningsnämnden.
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Inspel

Kommentar

Trygghet i välfärden
Kooperativ inom LSS

Borås är idag i stort behov av ytterligare
LSS-boenden. Genom att möjliggöra drift av
ett boende i kooperativ form skulle fler
personer med stöd enligt LSS kunna flytta
hemifrån.

Fler boendeformer för äldre

Många äldre trivs bäst hemma och vill bo
kvar hemma så länge som möjligt. De ska
erbjudas hjälp och stöd via hemtjänst och
hemsjukvård. Men det finns även äldre som
är för friska för vårdboende som upplever
ensamhet och otrygghet i sitt boende och
som inte vill bo kvar. För dem ska det finnas
alternativ till att bo kvar hemma som
erbjuder mer trygghet och social samvaro.
Kommunen har en viktig roll i att stimulera
tillkomsten av seniorboenden och
trygghetsboenden genom markanvisning och
bostadspolitik. Vi vill också ge uppdrag till
våra kommunägda bostadsföretag om att
bygga boenden för äldre.
Ett hela-staden-perspektiv på boenden för
äldre behövs. Olika boendeformer ska finnas
i hela kommunen.
Under 2016 ska behovet av ytterligare
avdelningar med språklig inriktning
utredas och om behov finns inrättas.

Minska biståndsbedömarnas administrativa
börda.

När äldre människor får ett ökat
omsorgsbehov och behöver insatser från
kommunen kommer de i kontakt med
biståndshandläggare. Det finns anledning att
minska administrationen kring bedömning av
framförallt enklare insatser. Över en viss
ålder beviljas lättare insatser nästan alltid,
samtidigt står dessa för en stor del av
handläggningsbördan. Det tar upp
kommunala resurser men innebär dessutom
en stelbent service till äldre som behöver en
snabb och okomplicerad
handläggningsprocess.
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Kunskapscenter för säkerhet och mot
organiserad brottslighet

Kommunstyrelsen tillsatte under 2013 en
arbetsgrupp för att ta fram förslag på åtgärder
för att förebygga oegentligheter, korruption
och ekonomisk brottslighet vid upphandling.
Arbetsgruppen föreslog bland flera andra
åtgärder att kunskapscentrum skulle inrättas.
Tyvärr har vi idag ett ännu större behov av
kunskap kring säkerhet och organiserad
brottslighet, och i många fler frågor än
upphandling. Vi vill att ett sådant center
ska inrättas under 2016. Kunskapscentret
ska arbeta mot korruption och
organiserad brottslighet, och för en ökad
säkerhet i kommunen. Centret ska också
leda Borås Stads arbete mot våld i nära
relationer.

Barn och unga
Skollyft fokus fördjupning ämnesstudier,
specialpedagogik och svenska 2.

I budget 2015 tillfördes totalt 45 mnkr för ett
lokalt skollyft. Skollyftet var ett ickenivåhöjande anslag som 2015-2017 ska
användas till kompetensutveckling för
lärarna med fokus på fördjupade
ämneskunskaper.
Vi vill att lärarna utöver fördjupade
ämnesstudier även ska ges möjlighet till
kompetensutveckling inom
specialpedagogik och svenska 2. Idag möter
de flesta lärare elever som har ett annat
modersmål än svenska, eller som behöver en
mer individuellt anpassad undervisning

Feriearbeten även i näringslivet

Ett målområde i Visionen Borås 2025 är
gemensamt ansvar för barn och unga.
Moderaterna vill att även näringslivet ges
möjlighet att hjälpa unga människor att få en
första kontakt i arbetslivet och ett
arbetstillfälle på sommarlovet. Feriearbeten
för ungdomar ska inte vara förbehållet Borås
Stad. Vi vill att Arbetslivsnämnden
utvecklar samarbetet med privata
näringslivet. Det är viktigt att ungdomar får
se att det finns arbete även utanför den
kommunala sektorn.
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Värdegrund/toleransarbete Bra kompis

De ofattbara övergrepp som ägde rum under
förintelsen har tyvärr upprepats i Europa och
på andra håll i världen. För att förebygga
våld, rasism och intolerans är det viktigt att
kommande generationer får kunskap om de
avskyvärda händelser som ägde rum under
förintelsen och vad som ledde fram till dem.
Därför vill vi återinföra
värdegrund/toleransarbete Bra kompis i
Borås Stads grundskolor.
Arbetet kan lämpligen kopplas till
mobbningsförebyggande insatser och övrigt
värdegrundsarbete.

Praktik för unga i näringslivet

Borås Stad har genom Arbetslivsnämnden
bedrivit en verksamhet där ungdomar
erbjudits möjligheten till
arbetslivsintroduktion/praktik i näringslivet.
Ersättningen vid dessa ungdomsanställningar
har varit de samma som för feriearbetarna. Vi
vill att det åter ska bli möjligt för unga
som befinner sig i någon åtgärd i
Arbetslivsnämndens regi att göra praktik i
näringslivet.

Läxhjälp

Skolan har ett tydligt ansvar för att alla
elever, inom ramen för ordinarie undervisningstid, får det stöd de behöver för att
klara av kunskapskraven. Samtidigt är extra
stöd och hjälp hemifrån viktigt för att eleven
ska klara sig bättre i skolan, men alla har inte
samma tillgång till sådant stöd.
Borås Stad bör utveckla läxhjälpen i
samarbete med så många aktörer som
möjligt. Föreningslivet, fritidsgårdar och
näringslivet är tänkbara samarbetspartners.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen ska ha arbete som en
tydlig målsättning

Vi vet att vi de kommande åren står inför
demografiska utmaningar. Ett stort antal
nyanlända kommer till Borås.
Arbetslinjen ska prägla språkutbildningen för
nya svenskar. Introduktionen bör också
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återspegla viktiga värderingar som öppenhet,
jämlikhet, mångfald och alla människors lika
värde samt vikten av att alla som kan arbetar.
Tydliga krav behövs för uppföljning av
resultaten under utbildningen. Startsvenskan
ska kombineras med arbete, yrkesutbildning
eller praktikplats samt vara tydligt
individualiserad.
Utbildningar som ger behörighet till högre
utbildning eller gör det lättare att få jobb ska
prioriteras. Vuxenutbildningen ska vara så
flexibel att den som vill kombinera
yrkesarbete med utbildning ges möjlighet att
göra det. Insatser till de som helt eller delvis
saknar betyg ska prioriteras.

Arbete och företagande
Tjänstegarantier för näringslivet

Kommunen måste sträva efter en ökad
tydlighet gentemot näringslivet. Genom att
införa tjänstegarantier kan tydligheten öka. T
ex kan Borås Stad garantera att en förfrågan
om bygglov ska hanteras inom en viss tid,
eller att ett möte med en handläggare ska ske
inom en viss tid.
Borås Stads myndighetsutövning och service
till företagen får ett dåligt resultat i den
senaste mätningen av Nöjd-kund-index,
(SKL:s undersökning Insikt), som
genomfördes under våren.

Utveckla nya industriområden

I väntan på Götalandsbanans sträckning
behöver vi utveckla och planera för fler
industriområden.

Distributionscentral

Genom upphandlingsförfarandet har
kommunen möjligheter att ge mindre lokala
producenter möjligheter att leverera varor till
kommunala verksamheter. Det är viktigt att
inte bara stora företag med god
logistikkapacitet kan lämna anbud vid
upphandling. Därför vill vi att arbetet med
att inrätta en distributionscentral inleds
under 2016.

Alternativa utförare

LOV ska ersättas på samma sätt som egen
regi. Externa utförare ska kunna ta del av
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statliga medel för personalförstärkning.

Egen organisation
Kompetensförsörjningsplan

Borås Stads förmåga att attrahera, rekrytera,
behålla, utveckla och avveckla komptens är
en avgörande framgångsfaktor. Idag är
konkurrensen med närliggande kommuner
hård om medarbetare inom bristyrken såsom
socialsekreterare, lärare, sjuksköterskor mfl.
Delar av att vara attraktiv är traditionellt
frågor som rör utvecklingsmöjligheter, lön
och anställningsvillkor. Det är viktigt att
ständigt se över vad som uppfattas som
attraktivt av dem vi vill attrahera. Vi behöver
även ha god beredskap för omställning på
bästa möjliga sätt i situationer där
neddragning av viss verksamhet är
nödvändig.
Vi vill att Kommunstyrelsen under 2016
tar fram en kompetensförsörjningsplan
för Borås Stad. En
kompetensförsörjningsplan behöver också
innehålla en utvärdering av kommunens
löneläge.

Minskade kostnader inom persontransport.

Driftsprövning av nya och utökade
verksamheter

Persontransportkostnaderna i Borås Stad
ökar. Vi vill att Tekniska nämnden
uppdras att utreda och presentera
åtgärder för att vända trenden och minska
kostnaderna/öka intäkterna inom
Persontranportavdelningen. Vi anser också
att det behöver tydliggöras vilka
arbetsuppgifter som måste utföras i egen regi
och vilka som kan utföras av annan utförare.
Vi vill att när verksamhet utökas eller ny
verksamhet tillkommer ska drift av
alternativ utförare prövas.

Stadsplanering
Trafiksäkerhetsåtgärder

På många håll i kommunen upplevs
trafiksituationen som otrygg. Vi vill att
Tekniska nämnden genomför en
inventering av trafikfarliga miljöer och
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därefter ta fram en åtgärdsplan för
kommunen. Under lång tid har det t ex förts
dialog med de boende på Norrby om hur
trafiksituationen kan göras tryggare. Vi vill
därför att Tekniska nämnden tar ett
helhetsgrepp om trafiksituationen på
Norrby och presenterar lösningar.

Lokaler
Effektiv lokal- och markförvaltning

Borås Stad behöver hela tiden pröva
nödvändigheten av att äga lokaler och se över
användningsområden. De lokaler och den
mark som inte behövs i kommunens regi ska
säljas.

Lokalutredning skola/förskola

Borås har ett skriande behov av
förskoleplatser, och i förlängningen av fler
skollokaler. Vi vill att Kommunstyrelsen
under 2016 presenterar en utredning som
visar hur vi möter det ökade behovet.

Kultur
Stadsteatern

Stadsteaterns intäktsnivåer är för låga, och
staden subventionerar en stor del av
biljettpriset. Vi vill att Kulturnämnden ges i
uppdrag att utreda och presentera
åtgärder för att höja intäktsnivån samt
öka antalet föreställningar t ex genom att
erbjuda externa att nyttja scenen och
genom att bredda utbudet.

Miljö
Miljö- och konsumentnämnden ska fokusera på
myndighetsutövning

Budget 2016 ska prioritera kärnan i välfärden.
Miljö- och konsumentnämnden ska fokusera
på myndighetsutövning och det uppdrag de
fått av Kommunfullmäktige som det är
formulerat i nämndens reglemente. Vi vill att
Borås Energi och Miljö AB får ett utökat
uppdrag om miljökommunikation
gentemot allmänheten. Borås energi och
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miljö arbetar redan idag med information som
gör det lätt att göra rätt för ett långsiktigt
hållbart samhälle.
Solpaneler

Borås Stad ska verka för att
solceller/solpaneler installeras på kommunens
fastigheter. Privata fastighetsägare ska
uppmuntras att göra detsamma. Vi vill att
bygglovstaxan ses över så att denna inte
motverkar syftet med att få fler solpaneler.

Bostäder
Öka takten i bostadsbyggandet

Borås behöver en aktiv politik för att fler
bostäder ska byggas. Vi vill att Borås Stad
hittar nya sätt att rådslå med branschen
och tillsammans med alla berörda aktörer
kraftsamlar för att få fram nya lösningar
på hur vi ökar takten i bostadsbyggandet.
Vi vill att Kommunstyrelsen under 2016
presenterar ett förslag på hur fler bostäder
kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk
utanför centralorten Borås.
Människor som av olika anledningar inte har
någon bostad tillhör en av samhällets mest
utsatta grupper. I Borås är detta tyvärr en
växande grupp. Under 2016 vill vi se att det
tillförs bostäder dit människor som står
helt utan bostad tillfälligt kan flytta in.

Fritid och folkhälsa
Överenskommelse mellan Borås Stad och
den sociala ekonomin

Borås Stad ska ha ett nära samarbete med
civilsamhället i Borås. Kommunen varken
kan inte klara de utmaningar vi står inför på
egen hand. Genom att teckna ett avtal med de
idéburna organisationerna kan vi skapa en
plattform för hur organisationerna och det
offentliga ska samarbeta. Överenskommelsen
ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det
sociala området och möjliggöra
för dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med
andra aktörer verksamma på området.
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Ekonomi
Budgetföljsamhet

Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens
finansiella kontroll. Vi vet att vi har minst
två tuffa år framför oss. Kommunstyrelsen
behöver ta sin uppsiktsplikt på allvar och
utveckla den samma.

Buffert får bara tas i anspråk efter beslut från
Kommunstyrelsen.

Syftet med buffertar är att nämnderna under
året ska ha en beredskap för oförutsedda
händelser. Innan bufferten får tas i anspråk
ska en åtgärdsplan ha upprättats, och alla
andra åtgärder ska ha prövats.

Volymförändringar

Effekten av volymförändringar ska för
gymnasiet vara densamma som för
grundskolan dvs. 75 % av ökningen.

Uppdrag och investeringar i budget 2015

De uppdrag och investeringar som ligger i
budget 2015 och som ännu inte har
verkställts ska per automatik följa med till
budget 2016.

Moderata ambitioner 2016

Det ekonomiska läget inför 2016 är
ansträngt, och vi ser därför i dagsläget inget
utrymme för flera av de ambitionshöjningar
som vi Moderater på sikt vill genomföra.
Men vår viljeriktning är tydlig. Det är på
välfärdens kärna: barnomsorg, skola,
äldreomsorg och social omsorg som
kommunala satsningar ska göras.

Fritidshemmens pedagogiska verksamhet

Fritidsverksamheten har länge hamnat i
skymundan. Fritidshemmen är allt sämre
bemannade och utbildningsnivån hos
personalen har sjunkit.
Ny statistik från Skolverket visar att den
genomsnittliga elevgruppen i riket har växt
från 31 till 41 elever mellan åren 2004 och
2014. Även i Borås har elevgrupperna vuxit.
Fritidshemmen kan, med rätt förutsättningar,
vara ett stöd för skolan och elevernas
kunskapsresultat. Vi vill att fritidshemmen
får en rimlig arbetsmiljö och
arbetsbelastning.

Barngruppernas storlek i förskolan

Skolinspektionen har utfärdat ett
föreläggande om vite för att läroplanen i
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förskolan inte följs. En av orsakerna till att
situationen uppstått är att barngrupperna är
för stora. Vi vill att Borås Stad arbetar
med att minska storleken på
barngrupperna i förskolan och får till en
likvärdighet i Borås Stad.
Pedagogiska måltider

Vi vill att kostnadsfria pedagogiska
måltider införs för alla berörda
personalgrupper.
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Ändringsyrkanden budget 2016

Inledningstext:
Moderaternas yrkande
förändrar inte uppdraget till
Fritids- och folkhälsonämnden
under ”Människor möts i
Borås”. Däremot behövs ett
kompletterande uppdrag till
Kommunstyrelsen under
samma rubrik.

Ursprunglig text
Knalleland har år för år blivit
allt mer av en mötesplats kring
idrott och evenemang. Under
2016 utreder Borås Stad och
föreningslivet hur området kan
kompletteras till ett fullskaligt
eventområde, och vilka
investeringar detta skulle kräva.

Moderaternas yrkande
Moderaterna anser att
Knalleland ska vara en levande
stadsdel med service och
aktiviteter dygnet runt. Därför
vill vi ersätta denna text med:

För att ge skolan jämnare
ekonomiska förutsättningar
ökar vi inför 2016
volymkompensationen per elev
från 50 till 75 procent, vilket
innebär cirka 8 miljoner kronor
i tillskott till grundskolan.

Moderaterna anser att även
gymnasieskolan bör ha en
volymkompensation per elev
på 75 procent. Det skulle
innebära totalt 9 miljoner
kronor i tillskott till grundskolan
och gymnasiet. Vi vill finansiera
detta genom att minska
kommunbidraget till Miljö- och
konsumentnämnden med 1
miljon. Därför vill vi ersätta
denna text med:

Uppdrag till KS:
Under 2016 utreder Borås Stad
tillsammans med berörda
aktörer hur Knalleland kan
utvecklas till att bli en levande
stadsdel med mer handel, fler
bostäder och starkare
eventprofil samt vilka
investeringar detta skulle
kräva.

Inledningstext:

Knalleland har med sitt centrala
läge potential att bli en
stadsdel med service, handel,
event och bostäder som lever
dygnet runt. Under 2016
utreder Borås Stad tillsammans
med berörda aktörer hur
Knalleland kan utvecklas till att
bli en levande stadsdel med
mer handel, fler bostäder och
starkare eventprofil samt vilka
investeringar detta skulle
kräva.

För att ge grundskolan och
gymnasiet jämnare ekonomiska
förutsättningar ökar vi inför
2016 volymkompensationen
per elev från 50 till 75 procent,
vilket innebär cirka 8 miljoner
kronor i tillskott till grundskolan
och ca 1 miljon i tillskott till
gymnasiet.

17
Inledningstext:

Under 2016 arbetar Borås Stad
efter den nya
näringslivsstrategin med sikte
på att företag – små och stora –
ska vilja verka och växa här.
Företagandet underlättas
genom goda möten med den
kommunala organisationen.
”En väg in” med snabb service
och vid behov guidning vidare
ska gälla för den som söker
kontakt.

För att effektivisera
tillståndshanteringen och
underlätta för små företag och
tillfälliga verksamheter anser
Moderaterna att kommunen
behöver funktionen
tillståndslots. Tillståndslotsen
tar emot besök lämpligt antal
gånger per månad där
handläggare med olika
kompetensområden ska finnas
på plats. Handläggarna tar inga
beslut på plats, men kan hjälpa
till med vilka tillstånd som
behövs och göra en
förhandsbedömning.
Vi vill därför att denna text
kompletteras med:
Under 2016 kommer Borås Stad
som en del i ”En väg in” att
inrätta tillståndslots med
uppgiften att hjälpa till med de
tillstånd som behövs.

Inledningstext:

Under 2016 sätter vi fullt fokus
på bostadsbyggande – både
inne i den centrala delen av
staden och i orterna kring
staden. Alla de delar i
byggprocessen som påverkas
av Borås Stads agerande ses
över. Det ska vara enkelt att
komma igång med byggen i
Borås Stad. Företag som vill
bygga bostäder får snabbare
beslut när det gäller planer,
markansvisningar och bygglov.
Kommunstyrelsen presenterar
under året ett förslag som visar
hur fler bostäder kan byggas
efter kollektivtrafikstråken
utanför Borås centralort.

Moderaterna anser att
kommunen i större
utsträckning behöver
samarbeta med branschens alla
aktörer för att få fart på
bostadsbyggandet och hitta
okonventionella lösningar. Vi
vill därför att denna text
kompletteras med:
Borås Stad ska i en öppen och
transparent process rådslå med
branschen och tillsammans
med alla berörda aktörer
kraftsamla för att ta fram nya
lösningar på hur vi ökar takten i
bostadsbyggandet.

18
Inledningstext:

Den interna
klimatkompensationsavgiften
Yrkandet innebär ett uppdrag
höjs till 1:50 kr/kg koldioxid för
till KS.
att öka förvaltningarnas
incitament att välja
Kommunstyrelsen ges i uppdrag koldioxidsnåla tjänsteresor.
att under 2016 utvärdera
Interna bilpoolen ska innehålla
klimatkompensationsavgiften.
kollektivtrafik (busskort) som
val vid bokning.

Moderaterna anser att
regelverket för
klimatkompensationsavgiften
behöver utvärderas. Vi vill
därför ersätta detta stycke
med:

Inledningstext:

Moderaterna anser att Miljöoch konsumentnämndens
utåtriktade verksamhet i
huvudsak ska ske i form av
rådgivning i samband med
myndighetsutövning. Vi vill
därför ersätta detta stycke
med:

Miljö- och
konsumentnämndens
utåtriktade verksamhet ska
bland annat syfta till att med
boråsarna diskutera
tillvägagångssätt för att möta
miljö- och klimathot.

Den interna
klimatkompensationsavgiften
behöver utvärderas.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag
att under 2016 göra denna
utvärdering.

Miljö- och
konsumentnämndens
utåtriktade verksamhet ska i
huvudsak bestå av rådgivning i
samband med
myndighetsutövning.
Inledningstext:

Mål ska sättas för genomsnittlig
klimatpåverkan för de måltider
som Borås Stad serverar i sina
verksamheter. Med sikte på
ständig förbättring skärps
målet från år till år.

Moderaterna anser inte att
detta åtagande ligger i linje
med kärnuppdraget. Det
riskerar istället att skapa
tidskrävande administration. Vi
vill därför att stycket utgår
samt att uppdrag till
Stadsdelsnämnden Väster
stryks.
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Tilläggsyrkanden budget 2016
Stadens nämnder ges i uppdrag att, då verksamhet utökas eller ny verksamhet tillkommer, pröva
alternativ utförare.
Kommunstyrelsen samt Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att sälja de lokaler och den mark
som inte behövs i kommunens regi.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge Borås Energi och Miljö AB ett utökat uppdrag om
miljökommunikation gentemot allmänheten.
Miljö- och konsumentnämnden ska därmed fokusera på myndighetsutövning och rådgivning i
samband med detta.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under 2016 bygga/anskaffa tillfälliga bostäder dit människor,
som står helt utan bostad, tillfälligt kan flytta in.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under 2016 teckna en överenskommelse med de idéburna
organisationerna.
Genom att teckna en överenskommelse med de idéburna organisationerna kan vi skapa en
plattform för hur organisationerna och det offentliga ska samarbeta. Överenskommelsen ska
tydliggöra de ideella organisationernas roll inom det sociala området och möjliggöra för dessa att
verka på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området.
Stadsdelsnämnd Norr uppdras att under 2016 genomföra en genomlysning av Borås Stads
fritidshemsverksamhet.
Genomlysningen ska ge svar på vilka åtgärder som behövs för att fritidshemmen ska vara ett stöd
för skolan och elevernas kunskapsresultat. Även förutsättningar för en rimlig arbetsmiljö och
arbetsbelastning behöver belysas.
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Kommunbidrag per nämnd
Tkr
Nämnd
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-kommunledning Stadskansliet
-kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
-lokalförvaltning
-övrigt
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning skog parker mm
-persontransporter
Miljö och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
SDN Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN modellen
Summa

Ram 2016

Förslag
KS

K-bidrag
2 016

11 850
4 450

150

12 000
4 450

71 450
104 450
1 000
5 700

4 650
1 585

76 100
106 050
1 000
5 700

0
27 600

0
27 600

147 900
38 150
0
25 900

4 220
1 400
-5 000
-2 000

152 100
39 550
-5 000
23 900

146 650
61 650
21 700
143 000
479 800
218 900
688 750

2 000
0
-450
600
2 000
2 000
10 300

148 650
61 650
21 250
143 600
481 800
222 850
698 100

44 550
960 100

44 550

27 550
1 181 600

28 100

49 350
1 064 200
3 205 900

53 750
18 500

3 218 450

5 526 250

39 955

5 566 200

Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, § 469
Kommentarer till budgettext 2016
Moderaterna
Sida
Inledningstext

Inledningstext

Inledningstext

Inledningstext

Ursprunglig text
Borås Stad ska vara ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbart
både på kort och på lång sikt.
Detta uppdrag från både
nutidens och framtidens
boråsare ställer stora krav på
avvägningar och ansvarsfull
långsiktighet. Vi kan inte idag
förbruka vare sig ekologiskt
eller ekonomiskt kapital på
bekostnad av kommande
generationer.
Kärnan i Borås Stads
verksamhet är att boråsarna
tillsammans, via
kommunalskatten ser till att de
medborgare som behöver det
erbjuds en god omsorg och att
barn och ungdomar får bästa
möjliga start i livet genom
förskolor och skolor.

De kommunala bostadsbolagen
får i uppdrag att bygga
boenden enligt ovan för äldre

Antalet kemikalier i skolor och
grundskolor ska minimeras,
både när det gäller mat,
byggmaterial, inventarier och
städprodukter.

Moderaternas kommentar
Moderaterna anser att det
sociala kapitalet, människorna,
också är viktigt. Därför hade vi
ersatt denna text med:

(…)Vi kan inte idag förbruka
vare sig ekologiskt, socialt eller
ekonomiskt kapital på
bekostnad av kommande
genrationer.

Moderaterna anser att Borås
Stad har en viktig uppgift i att
ge familjerna rätt
förutsättningar för att ge god
omsorg. Det finns även andra
aktörer, föreningar och
organisationer, som fyller en
viktig roll i välfärdssamhället.
Därför hade vi ersatt denna
text med:

Kärnan i Borås Stads
verksamhet är att erbjuda en
trygg välfärd med hög kvalitet.
Den som behöver det ska få en
god omsorg. Barn och
ungdomar ska få bästa möjliga
start i livet genom förskolor och
skolor.
Ett kompletterande uppdrag till
Kommunstyrelsen behövs
under rubriken ”Människor
möts i Borås”.
Kommunstyrelsen får i uppdrag
att ändra bostadsbolagens
ägardirektiv
Moderaterna hade ersatt
denna text till:
Antalet giftiga kemikalier i
skolor och grundskolor ska
minimeras, både när det gäller
mat, byggmaterial, inventarier
och städprodukter.

Inledningstext:

På sikt är ambitionen att
Kulturskolan ska vara avgiftsfri.

Moderaterna anser att det är
viktigt att eleverna får en
medvetenhet om att det finns
kostnader. Vi hade därför låtit
denna text utgå.

Inledningstext

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

Moderaterna anser att HBTQfrågor liksom allt
värderingsarbete bör finnas
med löpande i undervisningen
under hela skoltiden.
Föreläsare är ett viktigt inslag,
men även pedagoger och
annan personal har ansvar för
att eleverna ges kunskaper på
ämnet.
Vi hade därför ersatt denna
text med:
Alla elever ska i grundskolan
och gymnasiet ges utbildning i
HBTQ-frågor.

Inledningstext

Inledningstext

Lantbrukare och odlare i och
kring staden ska lättare kunna
konkurrera när kommunen
handlar upp livsmedel.
Införandet av en
distributionscentral enligt
förslag från Tekniska nämnden
påbörjas under 2016 i den takt
som tillgängliga medel tillåter.
Tekniska nämnden erhåller 1
miljon kronor 2016 för detta
ändamål.

Förutsättningarna för
investering i markbaserad
solkraft ska utredas.
Bygglovstaxan ses över så att
denna inte motverkar
satsningen på mer solenergi.

Moderaterna hade ersatt
denna text med:
Lokala företagare i och kring
staden ska lättare kunna
konkurrera när kommunen
handlar upp livsmedel.
Införandet av en
distributionscentral enligt
förslag från Tekniska nämnden
påbörjas under 2016 i den takt
som tillgängliga medel tillåter.
Tekniska nämnden erhåller 1
miljon kronor 2016 för detta
ändamål.
Moderaterna hade ersatt
denna text med:
Förutsättningarna för
investering i markbaserad
solkraft ska utredas. Regelverk
och bygglovstaxa ses över så
att denna inte motverkar
satsningen på mer solenergi.

Inledningstext

Tekniska nämnden får i
uppdrag att arbeta fram en
inköpspolicy när det gäller
inventarier som syftar till att i
första hand använda det som
Borås Stad redan äger. En för
Borås Stad gemensam
förmedling av inventarier ska
starta och vara
förstahandsalternativ, innan
nyanskaffning sker.

Moderaterna anser att
kommunen bör förfina det
arbete som Återbruk bedriver
snarare än att en ny förmedling
startas. Vi ställer oss positiva till
en effektiv förmedling av
inventarier, men menar att
ramarna för ett sådant arbete
redan finns och med fördel kan
utvecklas. Vi hade därför ersatt
detta stycke med:
Borås Stad kommer under 2016
att utveckla Återbruks arbete
för att stadens verksamheter i
första hand använder de
inventarier som Borås Stad
redan äger.

Inledningstext:

Kommunstyrelsen får i uppdrag
att ta fram förslag till åtgärder
för att hjälpa anställda att
minska CO2-belastningen vid
resor till och från arbetet.

Moderaterna anser att
uppdraget inte ingår i den
kommunala kompetensen och
hade därför låtit stycket utgå.

Inledningstext:

Persontransportkostnaderna i
Borås Stad har ökat. Tekniska
nämnden ska tillsammans med
Kommunstyrelsen analysera
orsaken till kostnadsökningen
och föreslå möjliga sätt att
hejda denna. I denna analys ska
också tydliggöras vilka
arbetsuppgifter som bör ske i
egen regi och vilka som kan
skötas av annan utförare.

En komplettering av text i
uppdrag till Tekniska nämnden
behövs.
Uppdrag:
Persontransportkostnaderna i
Borås Stad har ökat. Tekniska
nämnden ska tillsammans med
Kommunstyrelsen analysera
orsaken till kostnadsökningen
och föreslå möjliga sätt att
hejda denna. I denna analys ska
också tydliggöras vilka
arbetsuppgifter som bör ske i
egen regi och vilka som kan
skötas av annan utförare.

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, § 477
Alternativt förslag
AB Bostäder i Borås; Försäljning av fastigheter
AB Bostäder har beslutat att genomföra en försäljning av delar av
fastighetsbeståndet och kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning till
försäljningen.
Vänsterpartiet förstår AB Bostäders behov av ekonomiskt utrymme, både för
att genomföra underhåll på befintliga fastigheter samt för nyproduktion av
hyresrätter. Bolaget använder sin möjlighet till refinansiering eftersom
Kommunfullmäktige hittills inte erbjudit något alternativ.
Vänsterpartiet ser stora risker med att sälja ut våra gemensamt ägda bostäder:
antingen att lägenheterna lyxrenoveras med stora hyreshöjningar som följd,
eller att en oseriös och kortsiktig köpare låter bostäderna förfalla för att
maximera sitt vinstuttag. Allmännyttans bostadsbolag är inte vilka företag som
helst, de har ett större syfte än att generera vinst.
Allmännyttan är – rätt använt – ett kraftfullt politiskt verktyg, genom
kommunala bostadsbolag kan vi prioritera hållbart byggande, hyresrätter och
en möjlighet även för den som inte har ett stort kapital eller de rätta
kontakterna att få en bostad. Genom att minska allmännyttans omfång,
minskar vi också våra politiska möjligheter att garantera allas rätt till bostad.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
-

att avyttring av fastighetsbestånd i enlighet med av AB Bostäder i Borås
upprättat förslag avstyrks
att Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till
Kommunfullmäktige med förslag om aktieägartillskott till AB Bostäder
för att möjliggöra underhåll i befintligt fastighetsbestånd samt
nyproduktion av bostäder i Borås

Borås 2015-10 -26
Ida Legnemark (V)

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, § 479

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, § 479
Bilaga 2

Kommungemensamma korttidsplatser

Internpris 2016
2016
Antal
platser Årspris (tkr)

2016

2015

2015

Dygnspris (kr) Årspris (tkr) Dygnspris (kr)

Somatiska enheter
Sörmarksgatan 1
Sörmarksgatan 2
Byttorpsklint
Fagersro

22
22
10
6

869
1 121
778
962

2 382
3 071
2 131
2 636

854
1 101
764
945

2 339
3 018
2 093
2 589

22

799

2 189

785

2 150

Demensenheter
Bodagatan 36C

Totalt antal platser:
Köppris per dygn:

82
2 503 kr

82
2 459 kr

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, § 479
Bilaga 3

Dagverksamhet för personer med demenssjukdomar

Internpris 2016
2016

2015

Nettokostnad Nettokostnad

Antal platser (kr/dag/plats) (kr/dag/plats)

Fristad
Rundeln
Kvibergsgatan

6
15
10

940
892
966

Bodagatan

13

1 041

Totalt antal platser
Köppris per dag

923
876
949


44

47

959 kr

919 kr

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, § 483
INITIATIVÄRENDE

Tillsätt ett ledningsutskott under Kommunstyrelsen
Borås behöver ett nytt politiskt ledarskap. Ett ledarskap som står för
kontinuitet, tydlighet, närvaro och hållbarhet. De medel som boråsarna bidrar
med till kommunens verksamheter behöver användas på ett ändamålsenligt
sätt. Ryckighet och oklara planeringsförutsättningar måste motverkas. Starkt
lokalt ledarskap med förtroende för verksamheterna skapar utrymme för
utveckling, hög kvalitet och god arbetsmiljö. Detaljstyrning och onödig
byråkratisering ska bort. Kommunens kärnverksamheter ska alltid vara i fokus:
utbildning av våra unga, omsorgen av barn, äldre och funktionshindrade.
Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll, och en
förutsättning för alla andra satsningar. Vi vet att vi har minst två tuffa år
framför oss. Kommunstyrelsen behöver ta sin uppsiktsplikt på allvar.
Moderaterna vill därför att ett ledningsutskott tillsätts under Kommunstyrelsen
för utövande av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Samordningen av åtgärder
för styrning och ledning av kommunens verksamheter behöver förstärkas. En
tidsgräns för beredning av ärenden behöver införas. Hela processen behöver
genomsyras av tydlighet och transparens. Slutligen behöver vi en ständig och
kontinuerlig analys av samtliga verksamheter i kommunen. Vad gör vi? För
vem? Varför? Bör vi fortsätta med verksamheten?
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunstyrelsen besluta:
-

Att tillsätta ett ledningsutskott under KS för utövande av
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

-

Att införa en tidsgräns för beredning av ärenden.

För Moderaterna i Kommunstyrelsen
Annette Carlson (M)

