
12-punktsprogram 2022 
 

Moderaterna i Borlänge 
1. Invånarna i fokus 
2. Ordning och reda i ekonomin 
3. En trygg kommun 
4. Lag och ordning och stopp för myglet 
5. Skola och förskola tillbaka till toppen 
6. Äldreomsorg med hög kvalitet 

7. Ökad valfrihet för dinare tur 
9. Ett funktionellt stationsområde 
10. Fler arbetstillfällen i kommunen 
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Följande tolv punkter utgör vårt valprogram 2022. 
De är huvuddragen i vår politik för Borlänge kommun. 
Punkterna är vägledande för vad vi kommer arbeta för 

de kommande fyra åren. 

Vi lovar inte allt till alla – men vi håller vad vi lovar! 
 

1. Invånarna i fokus 
Kommunens politiker och tjänstemän arbetar på uppdrag av kommuninvånarna 
och ska alltid verka i deras intresse. Invånare och företagare ska bemötas som kunder. Tjänster och 
information ska digitaliseras för ökad tillgänglighet. Avgifter för tjänster ska vara transparenta för 
medborgare och näringsliv. Avgifter ska tas ut efter att tillsyn skett inte schablonavgifter i förskott. 
 

2. Ordning och reda i ekonomin 
Kommunens ekonomi ska senast år 2023 vara i balans och oberoende av engångsintäkter samt 
generera ett överskott på två procent. Detta skapar möjlighet till satsningar i kärnverksamheten och 
minskar behovet att låna pengar till framtida investeringar. Kommunalskatten ska sänkas under 
mandatperioden så att vi ligger bland de lägsta i länet. Kraftfulla åtgärder för att minska  
sjukskrivningarna ska vidtas. Delar av den kommunala förvaltningen ska omorganiseras för att bli 
effektivare och leverera bättre service till invånarna. Högre krav ska ställas på inköp och 
upphandlingar. Rätt saker måste prioriteras och pengarna ska i första hand gå till skolan, vården och 
omsorgen. Vi ska möjliggöra för andra utförare än kommunen att sköta delar av de kommunala 
verksamheterna under förutsättning att kvaliteten blir högre och kostnaden lägre. 
Kontroll och uppföljning ska göras för att säkerställa hög kvalitet.  
 

3. En trygg kommun 
Alla ska känna sig trygga överallt i kommunen, alla tider på dygnet. Genom tätare samarbete och 
förbättrad dialog med polisen ska polisnärvaron i kommunen öka. Ordningsvakter och 
bevakningskameror behövs på utsatta platser. Förebyggande och uppsökande arbete ska utökas, 
främst riktat mot ungdomar som riskerar hamna i missbruk och kriminalitet. Ett konkret mål för 
tryggare boendemiljöer införs. Nolltolerans mot klotter som skapar otrygga miljöer. Se över så att 
belysning finns så att brott motverkas. Nolltolerans mot alla former av brott och kränkande behandling 
i skolan. Alla brott utförda i skolan ska polisanmälas. Arbetet med att bekämpa hedersrelaterat våld 
och våld i nära relationer ska öka. 
 
 

4. Lag och ordning och stopp för myglet 
Borlänge kommun har alltför länge sammankopplats med odemokratiska processer, beslut tagna 
bakom stängda dörrar, vänskapskorruption, rena olagligheter och dålig politisk styrning. Det måste bli 
ett slut med det nu – Borlänge kommun ska styras i enlighet med gällande lagstiftning och normala 
demokratiska spelregler. Kommunallagen ska följas. Etiska riktlinjer för såväl tjänstemän som politiker 
ska upprättas i syfte att motverka korruption och mygel. Ett fristående visselblåsarsystem ska införas. 
 

5. Bättre skola och förskola  
Borlänges barn och föräldrar ska kunna lita på att den kommunala skolan levererar kunskap. 
Borlänges kommunala förskolor och skolor ska senast år 2026 tillhöra de bästa i länet.  Ordning och 
reda ska gälla, kunskap och lärande ska vara i fokus. Alla elever ska ges samma möjlighet till bra 
utbildning. Skolan ska ha ett tydligt fokus på det svenska språket. Lärarnas fokus ska vara att 
undervisa, inte administrera. Bättre långsiktig planering av skollokaler behövs för att på 
sikt minska beroendet av tillfälliga skollokaler (baracker). Regelbundna mätningar och uppföljningar 
ska genomföras i syfte att säkerställa hög och likvärdig kvalitet för samtliga kommunens skolor. 
Friskolor ska uppmuntras att etablera sig i kommunen för att skapa fler alternativ som passar den 
enskilde individen. Det fria skolvalet ska behållas. Andelen behöriga lärare ska öka och en långsiktig 
strategi för personalförsörjningen ska tas fram. 
 



6. Äldreomsorg med hög kvalitet 
Man ska se fram emot att bli gammal i Borlänge kommun. Äldrevården och omsorgen i kommunen 
ska senast 2026 tillhöra de bästa i länet. Samtliga boenden ska kvalitetscertifieras. Lagen om valfrihet 
(LOV) ska införas fullt ut. Moderaterna vill införa en äldreomsorgsplan för att säkerställa en tryggare 
äldreomsorg. Planen ska utvecklas i samverkan med pensionärsorganisationerna.  
 

7. Ökad valfrihet för dig som invånare 
Kommunen ska utgå från dig som bor här. I största möjliga mån ska du kunna fatta beslut som rör dig. 
Därför är bland annat rätten att välja inom välfärden viktig att utveckla. All kommunal verksamhet ska 
ha tydliga mål för ökad valfrihet. Målen ska mätas och utvärderas samt resultaten redovisas och finnas 
tillgängliga så att alla invånare enkelt ska kunna jämföra olika alternativ. All verksamhet som inte är 
myndighetsutövning ska kunna konkurrensutsättas. Om någon annan än kommunen kan utföra en 
tjänst bättre och billigare än kommunen ska de kunna få göra det. 
 

8. Utveckla kollektivtrafik och infrastruktur 
Kollektivtrafik och vägar måste anpassas till det trafiknav som Borlänge utgör. Tillgängligheten och 
framkomligheten för kollektivtrafikresenärer, vägtrafikanter, gående och cyklister ska bli bättre. En ny 
trafikstrategi med fokus på kollektiv- och vägtrafik ska tas fram utifrån den översiktsplan som finns för 
kommunens övergripande fysiska planering. Vi vill tillsammans med Region Dalarna titta närmare på 
hur kollektivtrafiken kan utvecklas i hela kommunen. Gång- och cykelnätverket ska fortsätta byggas ut 
och kompletteras.  
 
 

9. Ett levande Borlänge 
Hela Borlänge präglas av olika problem och utmaningar. Vi har en stadskärna som utarmats pga. 
butiksdöd. Det är viktigt att det finns besöksmotorer i stadskärnan och där vill moderaterna möjliggöra 
flera sådana. Där spelar kultur och näringsliv en viktig roll. Restauranger och övriga tjänsteutövare ska 
uppmuntras till etablering. En viktig besöksmotor är stadsbiblioteket som vi moderater vill utveckla och 
behålla i stadskärnan. Vi vill stödja och uppmuntra mötesplatser och lokal service i de olika  
kommundelarna. Tillgång till bredband, bra vägar och verksamheter som stödjer en positiv utveckling 
ska prioriteras. Moderaterna säger nej till ett kulturhus som kan hota de anslag som redan finns till 
kulturen. Kärnverksamhet ska prioriteras inte skrytbyggen. 
 

10. Fler arbetstillfällen i kommunen 
De lokala företagen ska ges goda förutsättningar att skapa fler jobb för kommunens invånare. Grupper 
som står långt ifrån arbetsmarknaden och som uppbär försörjningsstöd pga. arbetslöshet ska minst ha 
halverats senast år 2026. Samarbetet och dialogen med de lokala företagen ska stärkas, struktureras 
och intensifieras. Ett företagarråd ska instiftas. Utvecklingen av företagsetableringar stödjas och ny 
mark för etablering tas fram. Upphandlingar ska utformas så att lokala och mindre företag inte 
missgynnas och utesluts redan i anbudsstadiet, t.ex. ska större upphandlingar kunna delas i mindre 
delar. 
 

11. Ökat krav på integration 
och egen försörjning 
Alla som kan jobba ska jobba. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ska minska. Nyanlända ska 
lära sig svenska. SFI-utbildningen ska ställa krav på utveckling och om dessa inte uppfylls ska 
försörjningsstödet omprövas. Moderaterna kräver att en folkräkning görs så vi vet hur många som 
faktiskt bor i kommunen. Målet är egen försörjning och hela vägen till egen försörjning ska präglas av 
krav på prestation och utveckling. Vi vill införa Växjö-modellen i Borlänge vilket innebär att om 
prestation uteblir ska försörjningsstödet omprövas. Nyanlända ska inte ha förtur i bostadskön, lika 
regler ska gälla för alla. Lärlingsutbildningar på yrkesprogrammen kommer att införas för att skapa 
bättre samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare.  
 
 
 
 
 
 



12. Attraktivt och långsiktigt 
bostads- och samhällsbyggande 
Bostadsbyggandet ska vara hållbart, varierat och ske på invånarnas villkor. Kommunen ska ta 
långsiktigt ansvar för underhåll av byggnader, gator och torg och för att skapa miljöer som främjar 
trygghet och trivsel. Tillväxten ska vara i balans, det vill säga att utbyggnaden av kommunal 
och kommersiell service samt bostäder måste matcha befolkningstillväxten. All framtida större 
stadsplanering ska ske i bättre medborgardialog med invånarna. Kommunen ska växa med varierade 
boendeformer så som fler småhus och mindre, billigare bostäder för unga och äldre. Hyreslägenheter 
ska utredas om de kan omvandlas till bostadsrätter för att skapa mer blandade upplåtelseformer. Vi 
moderater tror det är bra om fler blir ägare och tar ansvar för sin bostad. 
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