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Den fleråriga finanskrisen och lågkonjunkturen håller på att bottna och sakta ökar framtidstron. 
Dock finns det moln på himlen. Oro finns i ekonomin orsakad av stora ekonomiska underskott hos 
flera sydeuropeiska länder främst Grekland. Även Storbritannien har ett stort underskott.  
I Sverige överlämnade den socialdemokratiska regeringen 2006 en stabil ekonomi med överskott till 
en moderatledd regering. Trots att den nya regeringen deklarerade att statens finanser inte skulle 
försämras har man gått från överskott till ett stabilt underskott, inte för att kraftfulla åtgärder vidtas 
för att mildra effekter av krisen, utan för att möjliggöra stora skattesänkningar för främst 
höginkomsttagare med lånade pengar. Dessutom har man sålt ut stora värden av gemensamt ägande 
som vi aldrig kan få tillbaka. 
Vi lider av en hög arbetslöshet och Europas högsta ungdomsarbetslöshet. Den nedmontering av 
välfärdssystemet som regeringen systematiskt bedrivit ser vi nu effekterna av. Nu när vi behöver bra 
system för att mildra effekterna av finanskrisen och hjälpa människor tillbaka till arbetslivet, märker 
vi bristerna. Fler och fler ramlar rakt igenom de sociala skyddsnäten och hamnar hos 
socialkontoren, bl.a. har idag bara hälften av de arbetslösa rätt till ersättning från a-kassan.  
Antalet fattiga och speciellt fattiga barn ökar, samtidigt som de rika blir allt rikare. De ekonomiska 
klyftorna ökar för varje år. Detta är regeringens målmedvetna politik. De har kallat det att ”väcka 
det sovande folket” (Fredrik Reinfeldt).  
Den moderatledda regeringen talar om ”välfärdens kärna” utan att definiera vad de menar och 
framför allt, vad som inte ingår i kärnan. Eftersom kärnan är den hårda mitten i en frukt som är kvar 
när man avlägsnat allt mjuk runt omkring, förstår man att deras tanke är att välfärden och 
välfärdssystemen ska bantas ner till den absolut lägsta nivån, att människor inte svälter ihjäl, inte 
står utan tak över huvudet samt får basal sjukvård och skolundervisning. Detta system finns i bl.a. 
USA. Det är frågan om det är detta som det svenska folket vill ha. 
Vi vill hellre se ett system där människors möjligheter ökar genom att vi har en bra bottenplatta av 
solidariska system som hjälper till när det behövs, av skilda skäl. Alla har inte samma 
förutsättningar, förmågan är inte alltid densamma under livet, då hjälps vi alla åt, genom våra 
kommuner/landsting och våra välfärdssystem. Detta är inget man ska behöva be om utan detta ska 
vara en rättighet.  
 
Kommunen 
 
Vi vet att belastningarna på kommunerna består. Företagens kapacitet används inte fullt ut. 
Ökningen av antalet jobb kommer därför långsamt. Detta innebär att belastningarna på 
kommunernas verksamheter fortgår. Dessutom ökar intäkterna inte förrän vi får fler sysselsatta. Den 
moderatledda regeringen anser att kommunernas ekonomi inte längre är bekymmersam. Därför 
väljer man att inte stötta kommunsektorn som man gjort tidigare år.  
Kommunerna står för mycket av den solidariskt finansierade välfärden. De är också stora 
arbetsgivare. Om vi tvingas till fortsatta nedskärningar blir det fler människor som får sämre 
förutsättningar i livet och arbetslösheten ökar.  
Vårt alternativ 
 
 
Inriktningsmål och uppföljning  
 



Vi föreslår att kommunen utvecklar årsredovisningen att även innefatta ett s.k. välfärdsbokslut. 
Tanken är att ge en bild över, ifall de åtgärder som vidtas medför förbättringar för våra invånare. 
Genom att sammanställa den statistik och de undersökningar som redan finns kan detta göras 
förhållandevis enkelt. Bokslutet kan sedan utvecklas eftersom. Välfärdsbokslutet är också ett bra 
underlag för en diskussion om inriktningsmålen. Det blir en faktamässigt underbyggd diskussion.  
 
Vi behöver också hårdare prioritera mellan målen och tidsbegränsa prioriteringarna. Nedbrytningen 
av inriktningsmålen till effektmål i nämnder och styrelser bör förfinas och styras upp. Kanske bör 
nämnderna och styrelse i tidigt skede rapportera till kommunfullmäktige om vilka effektmål de valt.  
 
Uppföljningen bör ske på likartat sätt från samtliga verksamheter. Idag väljer nämnder och styrelse 
lite fritt om hur de redovisar. Vi har ingen avvikande mening om dagens inriktningsmål men anser 
att vi behöver se över systemet.  
 
 
Vi ger mer resurser till skolan och omsorgen  
 
Kommunernas ekonomi är även under 2011 ställd under hård press. Därför krävs återhållsamhet. 
Trots detta lyckas vi tack vare en skattehöjning på 50 öre skattehöjning göra ett budgetförslag med 
både framtidstro och ekonomiskt balans.  
 
Flera år med stora besparingar har tagit bort mycket av möjligheten av det ”personliga och 
människovärdiga” i kommunens verksamhet. Att ha tid att prata med vårdtagaren, att verkligen se 
till att eleven som sitter tyst i hörnet av klassrummet också mår bra, hinns inte med idag. Det extra 
stödet till speciellt utsatta elever utan fysiska funktionshinder är borttaget.  
 
Barngrupperna i förskolan är redan nu i flera förskolor för stora. Antalet anställda som hjälper våra 
gamla har minskat.  
 
Därför säger vi nej till fortsatta besparingar under 2011 inom skolan/förskolan och omsorgens 
verksamheter. 
 
 
Åtgärder för arbetslösa 
 
Arbetslösheten måste bekämpas. Den innebär stora lidande för den som drabbas och stora kostnader 
för stat och kommun. Detta är ett delat ansvar mellan staten och kommunen. Vi anser att kommunen 
ska ta stort ansvar för samordning av de gemensamma resurserna. Vi vill att kommunen ska ha en 
stor beredskap för att ordna praktikjobb, främst för ungdomar. Vi vill också, där så är möjligt, 
erbjuda lämplig sysselsättning för personer med försörjningsstöd. Behövs det extra resurser för att 
bereda arbetslösa sysselsättning är vi beredda att använda medel från kontot för oförutsedda 
kostnader.  
I budgeten ger vi 100 tkr extra för att bereda fler ungdomar sommarjobb. Det innebär 20 fler 
ungdomar kan beredas sommarjobb. 
 
 
Kollektivtrafik och cykel 
 
Som utpräglad pendlingskommun är en väl fungerande kollektivtrafik avgörande för att kommunen 
ska vara attraktiv att bo i. Vi kommer att aktivt arbeta för ökad turtäthet, att priserna på resor över 
kommungränsen ska sänkas och att den inomkommunala trafiken med anslutningar mot Göteborg 
och Borås byggs ut. Dessutom behöver vi se över behovet av pendelparkeringar. Idag är dessa ofta 
fulla.  
 
Vi vill tillsätta en speciell beredning inom kommunfullmäktige för att arbeta fram en 
kollektivtrafikplan för mandatperioden. Vi inser att om vi ska nå det nationella målet att fördubbla 
antalet kollektivtrafikresor till 2020 behöver vi använda mer skattepengar till kollektivtrafik.  
 
För att uppmuntra och underlätta cykelåkandet vill vi bygga ut ett cykelbanenät längs våra större 



vägar. Detta kräver en långsiktig satsning med utbyggnad i etapper. Vi föreslår en långsiktig 
prioriteringsplan för detta. Dessutom tror vi att det behövs att kommunen skjuter till pengar som 
kan användas som medfinansiering i diskussion med trafikverket, en s.k. cykelbanepott. 
 
Vi vill undersöka möjligheten att starta en bil och elcykelpool i kommunen. Liknande pooler finns 
på flera ställen i landet.   
 
 
Föregångare på hållbar utveckling 
 
Vår gemensamma målsättning är att Bollebygds kommun ska inom 10 år vara känd som en 
föregångare av hållbar utveckling – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 
 
Vi vill uppmuntra dialog och delaktighet. Nya former för detta ska provas. Byalag och andra lokala 
utvecklingsgrupper är viktiga i detta arbete. 

Kommunens miljöarbete ska kopplas till de nationella och regionala miljömålen samt följas upp 
årligen. Vi vill satsa på naturliga, säsongsanpassade livsmedel i kommunens verksamheter samt 
ställa etiska och sociala krav. Halvfabrikat ska successivt avvecklas. 
 
Kommunens översikts- och detaljplanearbete ska genomsyras av miljötänkande och långsiktighet. 
Förutom utvecklingen av Bollebygds tätort vill vi prioritera framtagande av en utvecklingsplan för 
Töllsjö och en detaljplan för Örlid i Olsfors.   
 
Vi vill arbeta för att sjöar och vattendrag ha rent friskt vatten och uppfylla kraven i EU:s 
vattendirektiv. Arbetet med att möjliggöra för laxartade fiskar att vandra fritt i vattendragen ska 
fortsätta.  
Strandskyddet ska värnas för att garantera invånarnas tillgång till stränderna. 
Eko-turismen är på frammarsch. Inom kommunen finns flera lokal entreprenörer inom denna 
bransch. Vi bör stödja denna utveckling.  
 
Bland våra politiska prioriteringar för 2011 finns: 
 

• Vi vill undanta förskola/skola och omsorgen från fortsatta bespringar.  
 

• Vi vill avsätta 400 tkr för att starta upp musik/kulturskola i kommunen från hösten 2011. Vi 
är tillsammans med tre andra kommuner i Sverige ensamma om att inte erbjuda våra barn 
detta. 
 

• Vi vill återställa bidraget till studieförbund till tidigare nivå. Vi har valt att inte minska 
bidraget till våra övriga föreningar i samband med att vi tar bort nolltaxan för kommunens 
lokaler. Samma sak bör även gälla studieförbunden. Kostnad 100 tkr 

 
• Vi vill tillföra kulturverksamheten 500 tkr. Den tjänst på biblioteket som försvann i budgeten 

2010 återinförs. Vår lilla kulturverksamhet, minst i hela regionen, kan vi inte spara på. 
 

• Vi vill tillföra 500 tkr till planavdelningen för att besätta en vakant arkitekttjänst. Detta för 
att öka möjligheter att genomföra utvecklingsplaner, fördjupningar av översiktsplan och de 
detaljplaner som behövs för kommunen utveckling. 
 

• Vi vill tillföra Byggnads och Miljönämnden 250 tkr för att utöka med 50% miljöinspektör. 
 

• Vi vill avskaffa det kommunal vårdnadsbidraget. 
 

• Vi vill jobba aktivt med att hjälpa arbetslösa. Genom att kommunen är med och samordnar 
resurserna kan vi också ta ansvar där systemen har brister. De resurser som finns till detta 
utnyttjades inte fullt ut idag. Behövs det mer förstärkning kan vi finansiera detta genom den 
ofördelade potten. 
 



• Vi vill utöka anslaget till sommarjobb för ungdomar med 100 tkr. Det innebär att ytterligare 
ca 20 ungdomar, kan erbjudas sommarjobb.  
 

• Vi vill öka möjligheten för anställda som jobbar deltid att få 100 % fast tjänst och därigenom 
göra det möjligt för kvinnor att leva på sin lön. Heltid ska vare en rättighet och deltid en 
möjlighet. Detta kostar inga pengar för kommunen utan tvärt om tror vi, att vi med denna 
åtgärd kan spara pengar. 
 

• Vi vill inrätta en politiskt beredning under fullmäktige med uppdrag att ta fram in 
kollektivtrafikplan för kommunen. 
 

• Vi gör en långsiktig plan för utbyggnaden av cykelbanor. 
 
• Vi vill öka skattefinansieringsgraden av kommunens VA från 5% till 15%. Kostnad 900 tkr. 

 
• Vi vill anslå 200 tkr till utbildning av nya förtroendevalda med anledning av den nya 

mandatperioden. 
 

• Vi vill öka vägbidragen till enskilda vägar med 100 tkr. 2010 halverade vi vägbidragen som 
en besparingsåtgärd.  
 
Övriga justeringar i budgeten: 
 

• 1.700 tkr till BUN för extrakostnader för elever med behov av speciell skolgång. 
 

• 1.100 tkr till ON för ökade hyror på Bollegården efter ombyggnationen. 
 

• Till konto ofördelad budget föreslår vi 4.485 tkr 
 
 
Finansiering 
 
För att finansiera vårt förslag föreslår vi att skatten höjs med 50 öre vilket innebär ett tillskott på 
7.670 tkr för 2011, 7.976 tkr resp. 8.336 tkr för år 2012 och år 2013. 
 
 
 



Ekonomiskt resultat 
 
Vårt förslag innebär att kommunens resultat 2011 uppgår till + 2.500 tkr. För 2012 och 2013 
innebär vårt förslag resultatet -1.907 tkr respektive - 2.294 tkr. Dessa negativa resultat uppvägs av 
flera års överskott i kommunens ekonomi. 
 
 
Investeringsbudget 2011-2013 
 
Vi har ett stort behov av investeringar de närmaste åren för nybyggnation av matsal/kök, förskolor 
och LSS-boende, renoveringar av skolor, gator och gång- och cykelvägar mm. Det innebär att vi 
måste låna pengar till delar av detta. Denna låneskuld belastar framtida budgetar. Belastningen för 
driftbudgeten blir de avskrivningar och räntor dessa investeringar ger upphov till som måste 
balanseras med motsvarande minskningar av verksamhet. Därför måste vi hålla skuldbördan så låg 
som möjligt. Detta kan ske genom att flytta fram ej påbörjade projekt i tiden. Dessutom måste hård 
kostnadskontroll ske för att hålla ner kostnaden på projekten.  
 
Vi  föreslår vi att renoveringarna av Bollebygdsskolan samt lokal för brandvärnet i Töllsjö skjuts 
fram ett år vardera. Det innebär att ny lokal Brandvärnet i Töllsjö utförs 2012 och renoveringarna i 
skolan börjar år 2013.  
 
För 2011 föreslår vi ett investeringsutrymme om 81.100 tkr. 
 
Vi föreslår att kommunen sätter upp ett ekonomiskt mål för maximal belåning på 150 miljoner 
kronor. 
 
Bilaga 1: S och Mp förslag driftbudget 2011-2013 
Bilaga 2: S och Mp förslag investeringsbudget 2011-2013 
Bilaga 3: Beslutsförslag  
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S, Mp förslag investeringsbudget 2011 och plan 2012-2013 

Kommunstyrelsen           
Objekt 2011 2012 2013 2014 2015 

Park, fritid           
Lekplats Bäckaparken       600   
Lekplats Skattegården     1 900     
            
Gata           
Erikstorp gång- och cykelväg 1 500         
Gång- och cykelväg till Rinnaområdet     1 000     
            
Fastighet           
Allaktivitetshuset     4 800     
Bollebygdsskolan åk f-6 ventilation 2 000         
Bollebygdsskolan åk 7-9         45 400 
Bollebygdsskolan åk f-6     17 000 31 100   
Brandvärn Töllsjö Garage   2 000       
Förskola Erikstorp 16 000 10 000       
Förskola Bollebygd Vita Villan 15 000 5 000       
Kök/samlingssal Bollebygdsskolan 21 000 10 000       
LSS-boende 11 500         
            
Kommunkansliet           
Personalsystem 700 1 300       
Reinvesteringar 1 000 1 000 1 000 2 700 2 700 
it 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
            
Summa Kommunstyrelsen 69 700 30 300 26 700 35 400 49 100 
      

Barn- & utbildningsnämnd           
Objekt 2011 2012 2013 2014 2015 

Expansion förskola   1 000       
Inventarier ny matsal   1 000       
Årligt anslag reinvesteringar 800 800 800 800 800 
Summa Barn- & utbildningsnämnd 800 2 800 800 800 800 
      

Omsorgsnämnd           
Objekt 2011 2012 2013 2014 2015 

Bollegården inredning 500         
LSS-boende inredning 300         
Schemaläggningssystem   500       
Årligt anslag reinvesteringar 500 500 500 500 500 
Summa omsorgsnämden 1 300 1 000 500 500 500 
      
S:a exkl exploatering & avg fin verks 71 800 34 100 28 000 36 700 50 400 
      

Avgiftsfinansierad verksamhet 2011 2012 2013 2014 2015 
Va           
Olsfors VA-ledning 3 500 700       
Ny vattentäkt och verk Töllsjö 200   4 000     
Övervakningssystem VA-verken 500 500 500     
Reinvesteringar VA-nät 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Summa avg fin verksamhet 6 200 3 200 6 500 2 000 2 000 
        
S:a inkl avgiftsfinansierad verksamhet 78 000 37 300 34 500 38 700 52 400 
      

Exploateringar 2011 2012 2013 2014 2015 
Exploatering Tyftet   9 500 13 000     
Exploatering Grönkullen     500 10 000 10 000 
Exploatering Getabrohult 500         
Exploatering Allaktivitetshus (plan genomförande) 1 700         
Exploatering Hedeområdet 400         
Exploatering Västra Varpås       15 000 15 000 
Nytt bostadsområde Olsfors   1 300 1 400     
Årligt anslag plankostnader exkl lön 500 500 500 500 500 
Summa exploatering 3 100 11 300 15 400 25 500 25 500 
      
S:a investeringar totalt 81 100 48 600 49 900 64 200 77 900 



 
 
Bilaga 2 
 
 
 
Beslutsförslag  
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till driftbudgetramar (tkr) 
Nämnd 2011 2012 2013 

Kommunfullmäktige -1 127 -1 155 -1 184 
Revisionen -707 -725 -743 
Valnämnd -72 -74 -75 
Överförmyndare -303 -311 -319 
Kommunstyrelse -59 918 -62 634 -65 080 
Barn- & utbildningsnämnd -180 639 -185 706 -192 451 
Omsorgsnämnd -106 833 -109 451 -110 904 
Byggnads- & miljönämnd  -2 377 -2 412 -2 448 
Summa nämnder -351 976 -362 468 -373 204 
    
Ofördelad budget -4 766 -5 766 -6 766 
Personalbefrämjande åtgärder -600 -600 -600 
Finansförvaltning 5 076 5 076 5076 
Räntenetto -2 000 -4 000 -6 500 
Summa centralt -2 290 -5 290 -8 790 
    
Summa verksamhetens nettokostnader -354 266 -367 758 -381 994 
Skatter och SB 356 766 365 850 379 700 
Budgeterat resultat  2 500 -1 908 -2 294 
 
 
Skattesats 
 
Skattesatsen föreslås höjas till 21.99 öre per skattekrona. 
 
  
 Investeringsramar 2011-2013 
 
För 2011 föreslår vi ett investeringsutrymme om 81.100 tkr. 
Plan 2012: 48.600 tkr, plan 2013: 49.900 tkr. 
 
 
Mål och uppdrag 
 
 Mål för god ekonomisk hushållning 
Vi föreslår att kommunen sätter upp ett ekonomiskt mål för maximal belåning på 150 miljoner 
kronor. 
 


