
 

 
 

 

 

 

 

 

”Vi tar strid för liberala kärnfrågor. Vi satsar på kunskap, ökar människors 
möjligheter, stärker rättsstaten och säkrar jämställdheten.” 

Liberala ramar för 
Borlänge 2019-2022  

SKOLA      INTEGRATION      OMSORG     TRYGGHET 

LIBERALERNAS VÄLFÄRDSBUDGET BORLÄNGE KOMMUN        



INLEDNING  

Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, 
stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur, ett mångsidigt näringsliv och ett 
rikt utbud av kultur- och föreningsverksamhet. I vår kommun finns den mångfald 
av människor och miljöer som ger oss förutsättningar att utvecklas. 

Det finns också utmaningar i vår kommun. Alltför många borlängebor saknar 
arbete. En alldeles för stor del av eleverna klarar inte godkända betyg i skolan. Det 
saknas bostäder. Behoven av äldreomsorg ökar. 

För att kunna ta tillvara Borlänges möjligheter och klara av våra utmaningar 
framöver ser vi inom Alliansen att vi behöver vi göra några viktiga grundläggande 
förändringar; 

ü Borlängeborna måste bli mer delaktiga i de beslut som de är berörda av. 
ü Företagandet i kommunen måste uppmuntras mer. Synen på företagen som 

jobbskapare och välfärdsbyggare måste bli tydligare. 
ü Låt fler aktörer medverka för att lösa borlängebornas behov. Det ger större 

valmöjligheter och ökar kvalitén i verksamheterna. 
 

VÅR LIBERALA GRUND 

Sveriges väg från fattigdom till välfärd började med folkskolan som gav alla barn 
chansen till utbildning och utveckling. Demokratin och den allmänna rösträtten 
lade grunden för ett fritt och öppet samhälle. Tack vare en fri ekonomi har 
människor kunnat använda sin skaparkraft för att bygga upp företag och bidra till 
arbete och välstånd. Genom vår öppenhet mot omvärlden har vi fått in nya idéer, 
tankar och människor som hjälp till att bygga Sverige starkt. I vårt skyddade hörn 
av världen har vi skapat en stabil demokrati med åsiktsfrihet, religionsfrihet, 
jämställdhet och ett starkt skydd för vars och ens frihet. Allt detta är liberala 
landvinningar att vara stolt över. Den liberala tanken om varje människas frihet, 
kraft och integritet är inte historia, utan levande värderingar att ta strid för. Det är 
samma idéer som kommer att bära in i framtiden och som gör det möjligt för 
människor att drömma och utvecklas. Det är samma idéer som får Borlänge, 
Dalarna och Sverige att växa starkt.  

Nu går det en våg av antiliberala idéer över Dalarna och världen. Missnöjespartier 
och auktoritära strömningar vinner anhängare. Fundamentala liberala värden som 
öppenhet, demokrati, frihandel och jämställdhet hotas från flera olika håll. 
Samtidigt ser vi också hur människors oro växer när staten inte levererar det allra 
viktigaste: ett välfungerande rättssystem. När rättsstaten inte fungerar, påverkas 



människors förtroende för samhället i grunden. De antiliberala tendenserna gror i 
en mylla av hopplöshet och utanförskap. Istället för framtidstro växer en misstro 
mot kunskap, politik och demokratiska strukturer. Frustrationen skapar en längtan 
efter snabba och enkla lösningar där missnöjet vinner mark. Missnöjespartierna till 
höger skyller alla problem på invandring och globalisering medan vänstern i stället 
vänder sig mot kapitalismen. Högre skatter och att minska vår valfrihet blir deras 
svar.  Det är skadligt för både Sverige och världen.  

Vi vill något annat. 

Liberalismens utmaningar kräver en tydlig och skarp diskussion som visar var 
skiljelinjerna går. Debatten idag blir alltför ofta gapig och svart eller vit, fylld av 
medvetna missförstånd, svartmålning och rena fabriceringar. Vi har alla ett ansvar 
för att det politiska samtalet ska bli mer sansat och lösningsfokuserat, innehålla 
mindre osanningar och mer fakta och förnuft. Det handlar i längden om 
förtroendet för demokratin som styressätt. I en tid när liberala värden är mer 
hotade än på mycket länge, blir det tydligt vad som står på spel. Ju mer de extrema 
krafterna tar för sig, desto fler efterfrågar tydliga frihetliga värderingar, politiskt 
ansvarstagande och ett politiskt samtal om lösningar. 

Nu möter vi för första gången Borlängeborna under namnet Liberalerna. Det är ett 
namn som förpliktigar och som bär med sig ett löfte om en värderingsdriven politik 
och lösningsfokuserade samtal där vi tillsammans tar ansvar för Borlänge, Dalarna, 
Sverige och vår framtid. Vi tar strid för liberala kärnfrågor som att satsa på 
kunskap, öka människors möjligheter, stärka rättsstaten och säkra jämställdheten. 
Liberalerna kommer inte att ingå i ett styre som ger Sverigedemokraterna 
inflytande över varken kommunens eller regeringens politik. 

LIBERALERNAS BORLÄNGE 

I ett liberalt Borlänge får varenda människa styra över sitt liv. Vår politik utgår inte 
från grupper för vi vet att alla människor har olika drömmar och förutsättningar. 
För oss är det viktigt att varje människa får möjligheten och rättigheten att forma 
sin egen framtid och att växa till sin fulla potential.  
 
För oss är olikheterna mellan människor en tillgång. Varje människa ska därför 
kunna vara sig själv, stå lika inför lagen och ha rätt att växa upp i ett samhälle fritt 
från förtryckande normer.  
 
För oss är medkänsla, ansvar och solidaritet med din medmänniska en självklarhet. 
Ska vi bygga tillit och gemenskap i samhället måste vi ta ansvar för mer än oss 
själva. Det gäller både i Borlänge och vidare ut i världen.  



I vårt Borlänge hämmar vi inte människor som når långt av egen kraft. Hellre 
skapar vi möjligheter som gör att alla, oavsett startpunkt, kan nå så långt som just 
de har förmåga till. Alla behöver få en ärlig chans i starten eftersom friheten inte 
bara ska gälla de starkaste. Därför hjälps vi åt i ett samhälle, tar ansvar för varandra 
och betalar välfärden tillsammans. Det är grunden för vad som brukar kallas 
socialliberalism. 

 

  

VÅR VISION FÖR BORLÄNGE 

I Liberalernas Borlänge får Du och din familj skola, vård och omsorg med hög 
kvalitet som dessutom är baserat på Ditt val. 

I Liberalernas Borlänge erbjuds Du och din familj livskvalitet och möjligheter till 
ett rikt kultur-, fritids- och nöjesliv. 

I Liberalernas Borlänge arbetar vi för att ingen ska hamna i utanförskap. Stöd 
och hjälp ska ske så tidigt som möjligt, därför är en fungerande skola så 
fundamentalt viktig. 



 PRIORITERADE OMRÅDEN 

Våra prioriterade politiska områden baseras på våra socialliberala värderingar.  

1. EN SKOLA I VÄRLDSKLASS  

Vi liberaler sätter skolan först. Med mer fokus på kunskap och arbetsro kan vi ge 
barn- och ungdomar livschanser och möjligheter att nå dit de vill. Detta skall gälla 
alla oavsett bakgrund. Skolan skall vara likvärdig. Alla skall få de resurser som 
krävs. Målet är trygga elever och höjda skolresultat. För det krävs bland annat 
mobilfria klassrum, lärarlönelyft, rektorslönelyft, bättre villkor och arbetssituation 
för lärarna samt sociala trygghetsteam som arbetar aktivt mot kränkningar.  

När vi har en skola i världsklass står Borlänge och Sverige väl rustat för framtiden. 
Skolan är biljetten till ett liv som man styr över själv. För att alla elever ska nå 
kunskapsmålen behöver det vara lugn och ro i klassrummet. Ordningsproblemen i 
den svenska skolan drabbar hårdast de barn som inte har stöd hemifrån. För barn 
vars föräldrar kanske inte ens kan svenska, är kunskapsskolan helt 
avgörande. Modersmålslärarnas situation, behörighet och löner ska prioriteras. 
Lärarna ska få ägna sin tid åt det som de är utbildade till: att undervisa sina elever. 
Då behöver de både tydliga befogenheter, bra utbildning i ledarskap, mer 
administrativt stöd av till exempel lärarassistenter och uppbackning av 
elevhälsoteam och trygghetsteam utanför klassrummet. Styrkedjan mellan nämnder 
och verksamheter måste förtydligas och vi ska arbeta förtroendebaserat. 
Skolverksamheten ska formas utifrån elevernas behov. Rektorer ska kunna besluta 
om särskilda undervisningsgrupper och således kunna nivåanpassa undervisningen 
för att bättre kunna möta varje elevs behov. En central resurspott ska finnas 
tillgänglig för skolorna att söka.  

Mobiler är fantastiska, men vi vet alla hur okoncentrerade de smarta telefonerna 
gör oss. Därför vill vi ha mobilfria klassrum. Läraryrket ska vara ett välavlönat och 
attraktivt akademikeryrke som lockar de bäst lämpade. Lärare ska känna stolthet 
över sitt yrke och ha goda förutsättningar i vardagen. Skickliga lärare ska ha hög 
lön och tydliga karriärvägar. Vi vill vara tydliga med att vi i grunden vill göra 
skolan statlig igen av många skäl. Framför allt för att alla skolor ska vara bra i hela 
landet. Staten ska både kunna styra och fördela resurser så att likvärdigheten ökar. 
Med staten som huvudman och högre lönenivå kan läraryrket bli ett högstatusjobb 
igen, och vi kan också minska byråkratin till exempel runt rättning av nationella 
prov. Lärare ska få mer tid till planering, undervisning och efterarbete. Fristående 
skolor ska fortsatt finnas kvar och vi vill att alla elever gör ett aktivt val av skola från 
F-klass.  

  



2. EN FUNGERANDE INTEGRATION  

Alldeles för många passiviseras i utanförskap och ofrihet idag, via låg 
utbildningsnivå, arbetslöshet och hedersförtryck. Språk, utbildning och jobb ger 
människor egenmakt. Det måste bli enklare att snabbt få jobb och egen försörjning 
– även för dem som inte pratar bra svenska eller saknar utbildning. Det måste löna 
sig att gå från bidrag till jobb. De som har utbildning och yrkeserfarenhet ska 
snabbt få hjälp att komma i jobb.  

Deltagandet i svenska för invandrare (sfi) måste öka och ska kunna kombineras med 
jobb och praktik. Vi vill ha snabbare validering av kunskaper, 
införa yrkesskola, kunna erbjuda mer vuxenutbildning och lärlingsanställningar. 
För att få ekonomiskt stöd från samhället vill vi ställa krav på motprestation i form 
av att lära sig svenska, utbilda sig och ta ett jobb. Fler kvinnor måste komma i jobb 
och lära sig svenska.  

Vi vill satsa extra mycket på skolorna i våra segregerade områden och erbjuda 
lärarna ännu högre lärarlöner på dessa enheter. Nyanlända elever ska ges mer tid i 
skolan. Vi vill ha obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända, obligatorisk 
samhällsinformation och språk- och samhällsprov vid ansökan om medborgarskap 
samt att vi vill sätta stopp för nya religiösa friskolor. 

Inga pengar ska gå till föreningar som motverkar jämställdhet och 
integration. Hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas. Satsningar för 
minskad trångboddhet krävs i våra segregerade områden.  

Vi satsar på förebyggande arbete där skola, socialtjänst, polis och 
fritidsgårdar/Fryshuset samverkar. Fritidsgården Tjängan ska tas tillbaka i 
kommunal regi.   

3. EN VÄRDIG OMSORG 

Det är en grundläggande fråga om medmänsklighet att ge möjligheter till ett 
drägligt liv trots ålderdom, sjukdom och funktionsnedsättning. De sista åren i livet 
ska vara precis lika värdefulla som de första. Ingen ska behöva vara orolig för att 
inte få den omsorg de behöver.  

Valfriheten och självbestämmandet måste ökas och byråkratin måste minskas kring 
biståndsbedömningen. Vi är alla olika, även när vi är årsrika. Vi behöver fler 
platser i vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden och seniorboenden samt att 
det sociala innehållet i äldreomsorgen måste utvecklas. Lagen om valfrihet (LOV) 
ska införas i Borlänge. Privata aktörer måste tillåtas i äldrevården för att öka 
valfriheten men det ska vara parat med bra kvalitetskontroll.  



Anhöriga ska inte slitas ut varför vi på nationell nivå vill utveckla anhörigstödet, och 
ge rätt till tjänstledighet och deltid på jobbet. Det måste finnas en bättre tillgång till 
närståendepenning från försäkringskassan. Idag är bristen av personal mycket stor. 
Personalkrisen kommer att förvärras framöver. Därför måste städuppgifter och 
dylikt avlastas den ordinarie personalen genom införande av vårdbiträden.  

I mer än tio års tid har Omsorgsnämnden i Borlänge ständigt ålagts omfattande 
sparkrav. Det går inte längre. Personalen tyngs av mycket stor arbetsbörda, vilket 
resulterat i mycket höga sjuktal. Vi säger nej till fler sparkrav som påverkar 
kvaliteten och prioriterar resursförstärkning till kärnverksamheten dvs vård, omsorg 
och skola. Vi vill införa en omsorgsgaranti med mätbara kvalitetsmål. Den 
personliga assistansen (LSS) måste återställas till vad den var tidigare så att 
biståndsbedömningarna stämmer överens med lagens ursprungliga intentioner. 

4. TRYGGHET I SAMHÄLLET 

Frihet är också att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, går 
hem från krogen eller tar en löprunda. Vissa saker måste bara fungera - människors 
säkerhet är ett sådant exempel och vi måste ha en fungerande rättsstat.  

Vi ska ha trygghet i skolan, i omsorgen och i alla våra bostadsområden.  Ingen ska 
behöva se sin trygghet försvinna för att kriminaliteten tar över där de bor. Varenda 
människa ska kunna lita på att ambulansen kommer fram när det behövs, och inte 
tvingas vända därför att någon kastar sten. Det behövs många fler poliser i hela 
Sverige, för att försvara friheten och tryggheten och de behöver få bättre betalt. 
Redan nu ska fler poliser få lämna kontoret och jobba förebyggande ute bland 
människor. Mycket av skrivbordsjobbet kan göras av andra. I väntan på att fler 
poliser utbildas vill vi att Borlänge kommun anställer trygghetsvakter som kan öka 
säkerheten på de tider och platser där det är som stökigast och mest 
otryggt. Kameraövervakning på otrygga platser skall tillåtas.  

När en ung person hamnat snett i tillvaron kommer det sällan som en 
total överraskning. Varningsklockorna har oftast ringt långt tidigare, men inte 
tillräckligt har gjorts snabbt nog. Vi vill att skola, socialtjänst och polis ska ingripa 
snabbt när ett barn är på väg in i ett destruktivt beteende. Vi vill också se över så att 
utbudet av fritidsgårdar i kommunen täcker upp det behov som finns.  

5. ÖVRIGA SATSNINGAR  

Vi vill utreda och projektera för ett ridhus i Norr Amsberg.  



Vi vill att en rimlig och realistisk nivå på städningen i kommunens lokaler fastställs 
eftersom avsevärd fördyring har skett samtidigt som allmänna råd från 
Folkhälsomyndigheten och städrutinerna har skärpts orimligt mycket.  

Vi vill lägga ut städningen på entreprenad igen eftersom kommunen inte ska 
konkurrera med privat verksamhet.  

Vi vill se över kommunens organisation vad gäller sektorsindelning och huruvida 
ihopslagningar av nämnder är aktuellt. 

Vi vill ha systematisk och mätbar kvalitetsuppföljning av all kommunal verksamhet. 
Kopplingen mellan tilldelade resurser och uppnådda resultat måste bli ännu 
tydligare.  

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 

Årets resultat ska överstiga 2 % av skatteintäkterna.  
Verksamhetens nettokostnader får förbruka högst 98 % av skatteintäkterna i 
enlighet med balanskravet.  
Soliditeten ska överstiga 60 %. 
Kommunkoncernens externa upplåning i banker och kreditinstitut begränsas till att 
högst uppgå till 4,2 mrd kr vid utgången av 2022. 
 

 

EKONOMISK PLAN 2019-2022 

Liberalerna presenterar en realistisk budget där utgångspunkten är gällande budget 
för 2018. Nämnder/styrelse där inte särskilda satsningar görs indexuppräknas med 
1,5 %. Särskilda satsningar görs inom skola (Barn- och bildningsnämnden), omsorg 
(Omsorgsnämnden) och integration (Fritidsnämnden och Arbetsmarknads- och 
socialnämnden). Reserverade medel hos kommunstyrelsen för personalsatsningar 
har fördelats ut direkt till Barn- och bildningsnämnden och Omsorgsnämnden då 
dessa nämnder prioriteras vad gäller lönesatsningar.   

Vad gäller investeringar så hänvisar vi till våra låne- och borgensramar. Totala 
låneramen ska inte öka utan den ska vid utgången av 2022 vara högst 4,2 miljarder 
kr. Summan för borgensramarna ska hållas under 4,5 miljarder kr under perioden. 



Liberalernas driftsbudget 2019



 

Liberalernas ekonomiska plan 2019-2022.  



 

Liberalernas låne- och borgensramar 2019-2022 


