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Förslag till dagordning 

 

§ 1. Mötets öppnande 
 

§ 2. Godkännande av dagordningen 

 

§ 3.  EP-valet, gäst: Sofia Bohlin 
 

§ 4. Val av mötesfunktionärer 
A) Mötesordförande 

B) Mötessekreterare 

C) Två justerare 

D) Två rösträknare 

 

§ 5. Godkännande av kallelse 
 

§ 6. Föredragning av 2013 
A) Verksamhetsberättelse 

B) Ekonomisk berättelse 

C) Revisorernas berättelse 

 

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet 

 

 § 8. Val 
A) Kassör på två år 

B) Fem styrelseledamöter på två år 

C) En styrelseledamot på ett år 

D) En revisor på två år 

E) En revisorsersättare på två år 

F) Valberedning på ett år 

 

§ 9. Val av firmatecknare 

 

§ 10. Verksamhet 2014 

A) Verksamhetsplan 

B) Budget 

 

§ 11. Beslut om kommunfullmäktigelista, år 2015-2018 

 

§ 12. Information 
 

§ 13. Avslutning 

Årsmöte med Bollebygds Arbetarkommun  
Onsdag den 5 mars 2014 kl 18.30  

Valberedningens 

förslag finns på  

sidan 19 
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Till minne 
 

Två trotjänare inom partiet avled under året. 

 

Den 1 september avled vår gruppledare i Kommunfullmäktige, Paul 

Orrestrand, efter en tids sjukdom. Paul var dessutom ledamot av 

kommunstyrelsen. Under en tid var han dessutom ledamot i Barn- och 

Utbildningsnämnden och samt ledamot i arbetarekomunens styrelse.  

Paul blev aktiv i samband med bildandet av Bollebygds kommun. Han gjorde 

sig känd för en stark förkämpe för komunens östliga delar. Han var också 

mycket kunnig kring bygdens historia med ett stor förråd av anekdoter som 

han gärna berättade. Paul blev 67 år. 

 

Den 17 november avled Sixten Andersson. Sixten hade jobbar politiskt i 

Bollebygd i många år. Han var bl.a. ordförande i arbetarekommunen 1973 

och i Bollebygds S-förening 1974 i samband med kommunens uppgång i 

Borås kommun. Han var aktiv som ordförande i Byggnadsnämnden i Borås 

och var också nybildade Bollebygds kommuns första revisorsordförande.  

Han blev 91 år. 

 

Frid över deras minne 

Inledning 
Vår arbetarkommun verkar i Bollebygds kommun och ingår i Södra Älvsborgs partidistrikt. 

Vi har en vilade S–förening i Olsfors. Våra medlemsmöte är den beslutande församlingen 

mellan två årsmöten. Dessutom har vi styrelsemöte varje månad samt gruppmöte inför varje 

möte med kommunfullmäktige. 

 

Medlemsantal 
Vid årets slut hade vi 97 betalande medlemmar, några fler medlemmar är på gång men dessa 

har inte betalat sin första medlemsavgift ännu. Trots att vi rekryterat flertal nya medlemmar 

har vi totalt tappat två medlemmar sedan föregående år. Detta talar för att vi måste bli bättre 

på att rekrytera nya medlemmar.  Av våra medlemmar är 42 kvinnor och 55  män.  

Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna till partiverksamheten i Bollebygds Arbetar-

kommun. 

Stefan 

Löfvèn på 

distrikts 

kongressen 

Full m
ed folk 

på distrik
ts 

kongressen   

16 mars 
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Verksamhet 

 
Medlemsmöten 

Vi har under året genomfört 5 medlemsmöten förutom årsmötet. Vi har bl.a. ägnat dessa 

möten åt Kyrkovalet 2013, planering valet 2014, budget och besparingar i kommunen, ökade 

klyftor. partikongressen, och aktuell politik. Dessutom bjöd vi på en jultallrik i december. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande: Renèe Södermyr 

Vice ordförande: Lars-Erik Olsson 

Kassör: Otto Andreasson, 

Sekreterare: Peter Rosholm 

Ledamöter: Beatrice Ekelund, Kjell Richardsson, Ulf Rapp, Linnea Andreasson, Jakob 

Engelbrektsson, Emma Isfeldt och Rolf Söderlund. 

 

Styrelsen har träffas  9 gånger under året.  

 

VU har bestått av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. De har träffats inför 

varje styrelsemöte för förberedelser samt även vid andra tillfällen när behov har funnits. 

 

Övriga uppdrag 

Valledare: Peter Rosholm och Jakob Engelbrektsson 

Studieansvarig: Kjell Richardsson 

Facklig ansvarig: Ulf Rapp 

Redaktionsutskott: VU 

Revisorer: Börje Lundin och Leif Arvidsson 

Revisorsersättare: Milena Lampret och Paul Orrestrand 

Valberedning: Ulf Rapp (sammankallande), Lisbeth Augustinsson , Jakob Engelbrektsson 

 

Bollebygds Sossetjejerna 

På initiativ från våra kvinnliga medlemmar har Bollebygds Sossetjejer startats upp. De har 

haft två träffar där de har diskuterat vad de vill göra framöver. Mycket intressant och 

givande tyckte de som var där. De kommer att fortsätta träffas bl.a. planeras en träff februari 

2014 i Krafthuset, där två ungdomsutvecklare ska informera om hur de arbetar med 

ungdomarna i kommunen.  

 

Partikongressen 3-7 april 
Bollebygd deltog med en åhörarplats på partikongressen i Göteborg. Peter Rosholm  hade 

denna plats. Flera medlemmar passade dessutom på att besöka kongressen under några 

tillfällen. 
 

Bollebygds Arbetarekommun hade skickat in  

fyra motioner till Partikongressen: 

 Bygg snabbtågsnät i Sverige (Peter 

Rosholm) 

 Ombud till partikongressen (Ulf Rapp) 

 Alternativa sätt att betala medlems-

avgiften (Ulf Rapp) 

Rättvisare skatter för pensionärer, arbetslösa 

och sjukskrivna (Kjell Richardss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra representanter i Västra Götalandsregionen 

 

 Gunnel Brandt, ledamot i Regionfullmäktige och ledamot i Hälso- och 

 sjukvårdsnämnd 8. 

 Barbro Orrestrand, ers. i Regionfullmäktige och ledamot i Hälso- och sjukvårds 

 nämnd 8. 

 Peter Rosholm, ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, vice ordförande 

 för  Samrehabnämnden Mark-Svenljunga samt ordförande i politiska AU i 

 Vårdsamverkan södra Älvsborg. 

 Jan-Åke Andersson, ledamot i Patientnämnd 3 (Borås). 

 Paul Orrestrand / Otto Andreasson, ledamot i styrelsen för Västarvet.

Partikongressen i Göteborg 
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Kyrkovalet  15  september 

Vi lyckades att följa upp vår valframgång som vi 

hade i förra kyrkovalet.  

 

Resultat kyrkovalet  
Kyrkofullmäktige i Bollebygds pastorat: 

Kyrkans bästa (som S ingår i) ökade från 44,2% 

till 48,1%. 

Göteborgs stiftsfullmäktige: 

Socialdemokraterna minskade något från 22,3% 

till 22,1% 

Kyrkomötet: 

Socialdemokraterna ökade från 28,3% till 

29,4% 

Det innebar att Bollebygds Socialdemokrater fick 

in fem representanter i kyrkofullmäktige och en 

representant (Otto Andreasson) i stiftsfullmäktige. 

 

Valrörelseplanering 

Våra valledare Peter Rosholm och Jakob Engelbrektsson deltar på den valledarutbildning 

västsvenska partidistrikten genomför. 

Facebookgruppen ”Sossarna i Bollebygd” 

Vår Facebookgrupp används aktivt. Vi har idag ett 53 medlemmar i gruppen. Målsättningen 

är att det ska bli betydligt fler. 

 

Bollebygds Sossen 

Vårt nyhetsblad har utkommit tyvärr endast med ett nummer under året. Detta handlade bl.a 

om 1:a maj, valen 2013-2014, läget i partiet och om facebook. 

 

1:a maj 

Som tradionen bjuder, 6:gången, 

genomförde vi en familjedag på 

torget i Bollebygd. Denna var 

väldigt välbesökt. Bland 

aktiviteterna kan nämnas 

ponnyridning, tipspromenad, 

ansikts-målning, visning av 

brandbilar från Bollebygds 

räddningstjänt. Underhållningen 

bestod av Bollebygdsbandet 

”Altonpls” och sånggruppen från 

Bollebygd ”Jakob och gänget”. 

Som uppskattad huvudtalare hade 

vi Janne Rudèn, Ordförande 

fackförbundet SEKO. 
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Torgmöte 

Vi har funnits på torget lördagar flera av lönehelgerna. Dessutom deltog vi på julmarknaden 

i Bollebygd med ”gissa vikten på julosten” samt på Töllsjö marknad. 

 

Studiecirklar 

Augusti startade vi upp vår studiecirkel ”vad vill Socialdemokraterna i 

Bollebygd 2015-2018 med en diskussionsföreläsning som vår medlem och 

rektor på Viskadalens Folkhögskola, Magnus Linder, ledde. Den handlade 

om olika välfärdsmodeller. Studiecirkeln fortsatte under hösten. Antalet 

deltagare varierade mellan 8 till 20 stycken per gång. 

 

Vår partilokal 

Det mesta av vår partiverksamhet genomförs i vår egen lokal, som finns på Odens väg 10. 

I denna lokal har vi våra styrelse-och medlemsmöten. Fullmäktigegruppen samlas också här 

för sina gruppmöten inför kommunfullmäktiges sammanträden. 

ABF finns också som hyresgäst i lokalen. Vid några tillfällen har också andra organisationer 

nyttjat lokalen. Genom att vi har en egen lokal skapar vi förutsättningar för en bred och bra 

verksamhet. 

 

 

Representation 
 

Vår Arbetarekommun har under året varit representerad i följande sammanhang inom 

Socialdemokratiska arbetarepartiet: 

 

S:a Älvsborgs Socialdemokratiska Partidistrikt 

 Renèe Södermyr, ledamot i distriktsstyrelsen, ersättare i vu samt ordf. i   

fackliga utskottet 

 Peter Rosholm, ersättare i distriktsstyrelsen samt ledamot i RRK-utskottet 

 Kjell Richardsson, ordf. I seniorutskottet, ledamot i valberedningen 

 Otto Andreasson, ersättare valberedningen samt ledamot i internationella utskottet 

 Sigge Boden, ledamot i seniorutskottet 

 

Västsvenska partidistrikten i samverkan (S i Väst) 

 Gunnel Brandt, ombud till representantskapet 

 Peter Rosholm, ersättare i styrelsen och ersättare i representantskapet 

 

 

Våra representanter i Kommunfullmäktige 

 

Paul Orrestrand /Gunnel Brandt (gruppledare) 

Peter Rosholm 

Barbro Orrestrand 

Otto Andresson 

Rolf Söderlund 

Maja Rosholm 

Lars-Erik Olsson 

Gunilla Magnusson 

Ulf Rapp 

Renèe Södermyr 

Rektor Linder 

Kjell Richardsson (ers/ord.) 

Ralf Berntsson (ers.) 

Herman Lampret (ers.) 

Jenny Johansson (ers.) 

Börje Lundin (ers.) 

Wivianne Andrèn (ers.) 

Morgan Olsèn (ers.) 
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Kommunstyrelsen 
Peter Rosholm (gruppledare) 

Renée Södermyr 

Paul Orrestrand /Emma Isfeldt 

Beatrice Ekelund 

Lars-Erik Olsson (ers.) 

Otto Andreasson (ers.) 

Rolf Söderlund (ers.) 

 

Kommunrevisionen 
Jan-Åke Andersson 

Per Wignäs 

 

Barn & utbildningsnämnden 
Rolf Söderlund (gruppledare) 

Gunilla Magnusson 

Ulf Rapp 

Lisbeth Augustinsson /  

Jakob Engelbrektsson (ers.) 

Linnea Andreasson (ers.) 

 

Omsorgsnämnden 
Lars-Erik Olsson (gruppledare) 

Barbro Orrestrand 

Morgan Olsén 

Jenny Johansson (ers.)  

Pernilla Rapp (ers.) 

Byggnads & miljönämnden 
Otto Andreasson (gruppledare) 

Maja Rosholm 

Börje Lundin 

Herman Lampret (ers.) 

Ann Hagelin (ers.) 

 

Valnämnden 
Barbro Orrestrand (gruppledare) 

Jonas Ahlgren 

Herman Lampret (ers.) 

Kjell Richardsson (ers.) 

 

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo) 
Gunnel Brandt (gruppledare) 

Ingvar Särnbratt 

Jonny Svensson (ers.) 

Ralf Berntsson (ers.) 

1 maj i Bollebygd 

Våra representanter i nämnder och styrelser i Bollebygds kommun 

Våra representanter i Västra Götalandsregionen 

 

Gunnel Brandt, Ledamot i Regionfullmäktige och ledamot i Hälso– och sjukvårdsnämnd 8 

 

Barbro Orrestrand, ersättare i regionfullmäktige och ledamot i Hälso– och sjukvårdsnämnd 8 

 

Peter Rosholm, ordförande för sjukhusstyrelsen SÄS, ordförande i Närvårdssamverkan 

Södra Älvsborg, vice ordförande Samrehabnämnden Mark-Svenljunga 

 

Jan-Åke Andersson, ledamot patientnämnd 3 (Borås) 

 

Paul Orrestrand / Otto Andreasson, ledamot i styrelsen Västarvet 
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Verksamhetsberättelse från Kommunfullmäktigegruppen 
 

Gruppen har träffats tillsammans med miljöpartet inför kommunfullmäktige sammanträdet. 

Vi har gått igenom dagordningen för 

fullmäktige och beslutat om inlämnade av 

motioner, interpellationer och frågor. 

Efter varje fullmäktige har även gruppen träffats 

för en avstämning av vårt arbete i 

fullmäktigesalen. 

Vi (S) har varit mycket aktiva i fullmäktige och 

det flesta av oss har varit i talarstolen. 

 

Gruppen har skrivit sex motioner, två interpelation samt ställt tio frågor. 

 

Motioner 

 Avskaffande av delade turer inom Bollebygds kommun. Lars-Erik Olsson 

 Inventering av behov av barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Rolf Söderlund 

 Motion om att få elever välja gå i skola i Bollebygd. Rolf Söderlund 

 Motion om renovering av kommunhuset. Ulf Rapp 

Motion om bidragsmodell för Hultafors bygdegård. Paul Orrestrand 

 Motion om att flytta KF:s sammanträde till nya samlingssalen i Bollebygdsskolan. 

Otto Andreasson 

 Motion om att förbättra säkerheten för gång– och cykeltrafikanter mellan rondellen vid 

Shell och bron över Nolån. Ulf Rapp och Lars-Erik Olsson 

 

Interpelationer 

 Angående barn och elever som väljer förskola och skola i annan kommun. Ulf Rapp 

 Intepelation om nedläggning av Skanska fabrik i Bollebygd. Ulf Rapp 

 

Gunnel Brandt 

Gruppledare (S) KF 

 

Politiken 
Kommunen 

Kommunen klara sig ofta bra i mätningar av kvalite och tillgänglighet bl.a. hade skolverket 

en inspektion av skolorna. Det blev inga anmärkningar. 

Men det finns orosmoln. Besparingarna i verksamheterna har gått långt. Särskilt stöd i 

skolan har sparats kraftigt på och barngrupperna är stora. I bägge dessa fall är den styrande 

alliansen nöjd om man ligger på rikssnitt. Det hade vi mycket synpunkter på.  

Under året blev detaljplanen för villatomter klar på Tyftet efter överklagande från 

närliggande markägare, 55 nya tomter som kommunen börjat sälja. Det stora problemet är 

dock bristen på hyreslägenheter. Bostadsstiftelsens kö är ca 860 personer. Här kan 

kommunen bli bättre på planering och uppmuntra byggföretag att bygga. 

Framtida investeringar är ett annat orosmoln. Behovet att investera har medfört att 

lånebördan har ökat kraftigt för kommunen. Efter att det byggts ny matsal vid 

Bollebygdsskolan och två nya förskolor har ombyggnation av F-6-skolan i Bollebygd varit 

nästa projekt. Det visade sig att ombyggnad inte var det smartaste alternativet utan billigast 

på sikt blev en nybyggnation. Finansiering av byggnationen är inte klar. Efter F-6 behöver 

högstadieskolan renoveras. Förutom allt detta behöver nya stationsläget med dess 

exploateringar kommunala insatser.  
(forts) 
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Samverkan inom BOHÄM (Bollebygd, Härryda och Marks 

kommuner) gick vidare. Efter regeringens beslut under slutet 

av 2012 att bygga delen av Götalandsbanan mellan Borås 

och Göteborg har arbetet med den gemensam utvecklings-

plan för nya stationsområdet tagit fart.   

Ett visions och strategiarbete genomfördes i kommunen 

under 2012 med deltagande av samtliga partier. Som en följd 

av detta beslöts under 2013 om en ny kommunal 

organisation som ska träda i kraft 2015 samt en ny budget 

och styrmodell. Den nya kommunal organisationen innebär 

renodling av kommunstyrelsen, endast två verksamhets-

nämnder, samhällsbyggnadsnämnd och bildnings- och 

omsorgsnämnd. En jävsnämnd tillkommer för att hantera myndighetsbeslut gentemot 

kommunen. Valnämnden finns kvar.  Nya budgetmodellen innebär mer diskussion om verk-

samhet och konsekvenser av beslut. Detta har vi efterfrågat länge. 

Det var byten på poster i förvaltningen under året. En ny kommunchef, extern, och en ny 

ekonomichef, intern,  rekyterades efter att de tidigare slutat. 

Det blev ett nej till att göra kommunen till en Fairtrade-kommun. Detta beroende på 

ointresse från företagen i kommunen.  

Kommunen blev av med sitt oljeberoende för uppvärmning. 

Både Töllsjö- och Olsforsskolan fick nya uppvärningssystem 

och ventilationsystem.  

Kommunala vattnet i Töllsjö fick bekymmer både med 

kvalite och tillgång. Tankar fick ställas ut och en ny 

provisoriskt brunn borrades. Slutgiltlig lösning är inte klar. 

Nya GC-vägar beslöts efter att vi fått regionalt bidrag. Det 

gällde Olsfors utmed Gesebolsvägen som byggs 2014 och 

Tyftet till Brandshed som planeras byggas 2014-2015. 

Arbetet med vårt förslag att garantera våra anställda rätt till 

heltid har pågått under året men tar tid.  

 

Peter Rosholm, gruppledare (S), Kommunstyrelsen 

 

 

Några viktiga händelser under 2013  i  Barn- och utbildningsnämnden 
 

På S initiativ äskade nämnden 800.000 kr utöver budget för att kunna ge vuxenutbildning till 

alla som sökt. Det tog tid för alliansen men till slut fick nämnden pengarna, till stor glädje 

för de som väntade på besked. 

Regeringen införde karriärtjänster i två steg, steg ett förstelärare och steg två adjunkt . De 

överraskade med att skicka med pengar till detta. 5000 kr / mån. resp. 10.000 kr /mån. 

Bollebygd inrättade två förstelärartjänster. 

Nuddisarna, ett datasystem som skulle ha koll på förskolebarnens närvaro, diskuterades 

mycket. Vi var emot, men det gick till en provperiod. Under provet klagade en förälder till 

datainspektionen, systemet stred mot PUL (personuppgiftslagen) och försöket stoppades. 

Efter utvärdering lades hela projektet ner. 

Vår motion om barnomsorg kvällar nätter och helger fick ett positivt svar .En undersökning 

av behovet skall göras, och därefter erbjuda denna nya service 

Mycket diskussioner och möten om den nya F-6 skolan inkl. fritidsverksamheten. En grupp 

pedagoger jobbar ihop med samhällsbyggnadsavdelningen. Bygget kommer att kosta c.a. 

120 miljoner, så det gäller också att pengarna finns med. Planerad byggstart våren 2015. 
(forts) 

Full Gas i Bollenkollen 17 

augusti 

Landets S-kommunalråd på 

möte i andrakammarsalen i 

Riksdagshuset 
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När budgeten för BUN beslutades, räddade vår S-grupp gymnasiet/introduktionsprogrammet 

genom vårt yrkande att det skulle förbli i vår kommun. Förslaget var att lägga ner ,samt att 

köpa tjänsten av Borås. Borgarna backade under mötet, och höll med oss till slut. 

Den 11 december fick vi slutrapporten från Skolinspektionen inspektion av kommunens 

skolor. Den var mycket positiv, ingen anmärkning! hittills enda kommunen som klarat detta. 

Endast ett par förelägganden (=inte allvarligt påpekande). som kommer att följas upp. 

Töllsjö felfria, Olsfors något föreläggande, Bollebygd ett par stycken föreläggande. Ett gott 

slut på 2013 för alla anställda inom BUN, det är ju de som gjort jobbet. 

Rolf Söderlund, gruppledare (S) BUN 

 

 

 

Lite kort om vad socialdemokraterna i Omsorgsnämnden jobbat med under 2013 

 

Rätt till heltid påbörjades i slutet på 2012 är nu i full gång inom äldreomsorgen. 

Förvaltningen har arbetat fokuserat på kvalitetsregistren; senior alert, bpsd samt palliativa 

registret. För att utveckla kvalitetsarbetet samt om man gör ett bra arbete med registren kan 

man få pengar från socialstyrelsen.  

Omvårdnadspersonal har blivit utbildade till värdegrundsledare för att i sin tur utbilda sina 

kollegor i värdegrundsfrågor. 

 

Lars-Erik Olsson, gruppledare (S) ON 

 

 

Vad har hänt i Bostadsstiftelsen Bollebo? 

 

Under verksamhetsåret 2013 har Bollebo i första hand arbetat med det framtida byggandet 

på Skattegårdstomten. Vi håller den beslutade tidsplanen och start med byggandet kommer 

att ske under 2014. Ränteläget har varit bra för oss i stiftelsen och vi har kunnat redovisa 

plusresultat. 

Alla våra lägenheter/lokaler har varit uthyrda under hela året. 

Vi har fortfarande en mycket stor kö av sökande till våra 

lägenheter som vi hoppas till en del kan försvinna då 

Skattegårdstomten blir klar med sina 55 lägenheter. 

 

Gunnel Brandt, gruppledare (S) Bollebo 

 

 

Region Västra Götaland 

 

Under verksamhetsåret har fullmäktigeledamöterna träffats för gruppmöte måndagar i 

Trollhättan alt. Vänersborg för att diskutera regionfrågor. 

På dagordningen har i första hand varit sjukvårdsfrågor om hur vi skall få en bra sjukvård för 

alla i hela Västra Götaland . 

Vårt eget sjukhus i Borås har kämpat med underskott som jag hoppas kan lösas med en mer 

solidarisk fördelning av pengarna inom hälso/och sjukvårdsnämnderna. 

Trafikfrågorna har också varit viktiga att diskutera.  

I regionfullmäktige har vi fått känna på att inte vara i majoritet och vi har förlorat en del 

omröstningar. 
 

Gunnel Brandt, regionfullmäktigeledamot (S) 

1 maj i Bollebygd 
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Slutord 

Det gångna årets verksamhet har präglats av bred verksamhet 
som gangnat vårt parti. Vi har genomfört innehållsrika 
medlemsmöten som oftast har varit välbesökta. Vi har med olika 
aktiviteter varit synliga i media. Vi har jobbat bra tillsammans 
vilket kännetecknas av ett gott kamratskap. 
  
Vi hade ett lyckat 1:a maj-arrangemang. Ett möte med Bollebygds-
borna som manar till efterföjd. 
 
Under året har Bollebygds-Sossen fungerat som ett medlemsblad 
vilket har varit uppskattat av medlemmarna. 
  
En partiorganisation kan inte bara summera sin verksamhet utan 
måste också se framåt. Vi måste bli duktigare på att värva 
medemmar för att kunna fortsätta bedriva en radikal politik i 
Bollebygd. 
2013 Har vi haft ett kyrkoval, Det blev ett bra val. 
2014 har vi ett EP-val och ett riksdagsval och framför allt ett 
kommunval. Vi måste göra ett bättre val än för fyra år sedan. 
Högern måste bekämpas både på svensk och europeisk nivå 
 
Nu kämpar vi på, Vi kommer att ha ett aktivt valarbete, med 
torgmöten, dörrknackning, m.m. Hoppas nu alla jobbar åt detta 
målet, att ser till att vi får en ny regering och nytt styre i 
kommunen. 

Styrelsen 

 

 

Renèe Södermyr  Lars-Erik Olsson   Otto Andreasson 

 

 

Peter Rosholm   Linnea Andreasson   Kjell Richardsson 

   

 

Emma Isfeldt   Rolf Söderlund   Beatrice Ekelund  

 

 

  Jakob Engelbrektsson   Ulf Rapp  
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Året kommer handla om valen, europaparlamentsvalet och 

riksdagsvalet. Därför föreslår styrelsen inte någon speciell 

verkssamhetsplan utan valplanen får vara vår verksamhetsplan under 

året. 
 

 

Här kommer några hållpunkter för verksamheten 

 

Våren 2014 

 Sista lördag i månaden, torget 

 Dörrknackningar, utdelningar samt andra aktiviteter 

 1 maj, familjedag 

 Valrörelse EP-valet 1-25 maj 

 25 maj EP valet 

 För-valrörelse kommunal, landsting och riksdagsvalet  

   26 maj-14 juni 

 Fäst i Bollebygd 

 

 

Hösten 2014 

 Sista lördag i månaden, torget 

 Valrörelse 15 augusti-14 september 

 Dörrknackningar, utdelningar samt andra aktiviteter 

 14 september Kommunal, landsting och riksdagsval 

 Beslut om ledamöter i nämnder och styrelser 

 Töllsjö marknad 

 Julmarknad 

 Utbildning förtroendevalda 

 

Framtidspartiet 

Bollebygd 

Verksamhet 2014 
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Ur Bollebygds Arbetarekommuns valplan 2014 
(valplanen är fortfarande ett arbetsmaterial) 

 

Mål för valrörelsen 
 
 EU-valet 
 

 Mobilisera socialdemokrater att gå att rösta i EU-valet 

 

 Komun– region– och riksdagsvalet 

 

 Majoritets i riksdagen tillsammans med andra partier 

 

 Majoritet i regionen i samarbete med andra partier 

 

 Majoritet i kommunen tillsammans med andra parter 

 

 

Detta innebär att vi behöver nå följande resultat: 
 

 EU-valet: minst 25%, (2009 fick vi  i Bollebygds kommun 22,7%) 

 Kommunalvalet: minst 37,0%, (2010 fick vi i Bollebygds kommun 34,5%) 
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Förslag 

Mötesplan 2014 fram till årsmötet 2015 
 

Styrelsemöte 
Dessa möten börjar normalt kl 18.00. Lokal är normalt partilokalen om inte annat  

meddelas. 

Arbetsutskottet träffas kl. 17.00 

 

2014: 26 mars, 9 april,  14 maj, 11 juni, 13 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november. 

2015: 14 januari (kl 17.00), 11 februari. 

 

Medlemsmöte 
Börjar kl 18.30. Hålls normalt i partilokalen om inte annat meddelas 

 

2014: 2 april (kommunens bokslut 2013), 28 maj (kommunen budget 2015),  

20 augusti, 1 oktober, 3 december. 

 

2015: 14 januari (Inför distriktskongressen), 11 mars (Årsmöte). 

 

Ytterligare medlemsmöten kan tillkomma vid behov. Beslut om detta delegeras till styrelsen. 

 

Politikergruppsmöte 
Dessa möten hålls inför kommunfullmäktigemöten, normalt tisdagen före. På möten 

förbereds kommande KF-möte  men även andra aktuella frågor. Dessa möten börjar kl 

18.00 och hålls normalt i partilokalen, om inte annat meddelas.  

Alla medlemmar är välkomna. 

 

2014: 18 februari, 18 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 16 september, 28 oktober, 18 

november, 19 december.  

 

Övrigt: 

 
Familjedag 
1 maj 

 
EP-valet 

Valdag: 25 maj 

Valrörelse 1-25 maj 

 

Riksdagsvalet 
Valdag: 14 september 

Valrörelse: 26 maj-15 juni, 15 augusti-14 september 

 

Framtidspartiet 

Bollebygd 
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Valberedningens förslag till årsmötet 
 

 Mötesordförande: Barbro Orrestrand 

 Mötessekreterare: Peter Rosholm 

 Två justerare:  - 

 Två rösträknare:  - 

 

 Kassör  på två år: Otto Andreasson (omval) 

 Fem styrelseledamöter på två år: Lars-Erik Olsson, Peter Rosholm, Ulf Rapp, Jakob 

Engelbrektsson (samtliga omval) och David Hedin (nyval) 

 En styrelseledamot på ett år: Rolf Söderlund (omval) 

 En revisor på två år:  Leif Arvidsson (omval) 

 En revisorsersättare på två år: Roger Svensson (nyval) 

 Valberedning:  - 

 

Förslag till Socialdemokratisk Kommunfullmäktigelista, Bollebygds kommun  

för åren 2015-2018: 

 

 
1. Peter Rosholm  Bollebygd 

2. Barbro Orrestrand Bollebygd 

3. Lars-Erik Olsson  Olsfors 

4. Helena Thelin  Bollebygd 

5. Otto Andreasson  Petared 

6. Gunnel Brandt  Bollebygd 

7. Ulf Rapp   Erikstorp 

8. Emma Isfeldt  Bollebygd 

9. Jakob Engelbrektsson Rinna 

10. Gunilla Magnusson Grönbo 

11. Rolf Söderlund  Erikstorp 

12. Renèe Södermyr  Jordås 

13. David Hedin  Bollebygd 

14. Jenny Johansson  Erikstorp 

15. Ralf Berntsson  Erikstorp 

16. Maja Rosholm  Bollebygd 

17. Morgan Ohlsèn  Olsfors 

18. Ann-Christin Sjöstrand Bollebygd 

19. Roger Svensson  Högsgärde 

20. Pernilla Rapp  Erikstorp 

21. Ingemar Wallin  Kyrkbyn 

22. Ewa Fröjd   Bollebygd 

23. Jakob Lund   Bollebygd 

24. Jan Köster   Jordås 

25. Herman Lampret  Olsfors 

26. Ingvar Särnbratt  Gesebol 

27. Johan Ahlgren  Erikstorp 

28. Beatrice Ekelund  Bollebygd 

29. Roland Henriksson Bollebygd 

30. Börje Lundin  Olsfors 

31. Jonathan Wallin  Erikstorp 

32. Lisbeth Augustinsson Bollebygd 

33. Jonny Svensson  Bollebygd 

Valberedning: Ulf Rapp Lisbeth Augustinsson    Jakob Engelbrektsson 
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Vår politik 

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om 

framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi 

redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - 

och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som 

Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför 

framtidspartiet i svensk politik. 

Vi har en vision för framtiden. Alla ska 
kunna leva ett bättre liv, känna frihet och 

framtidstro. Därför investerar vi i fler 
jobb och en bättre skola.  

 


