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Antaget på medlemsmöte 14-04-22 

 

Kommunalt program 2015-2018 

 

BOLLEBYGD, EN DEL AV FRAMTIDEN 

Vi kommer att föra en politik som skapar förutsättningar och ger möjligheter för ALLA — 

inte bara för några. 

Kommunen är i först hand en bra boendekommun. Därför är barnen, förskolan/skolan, 

boendemiljöer och kommunikationer viktigast för oss. 

Grundläggande för oss är en rättvis fördelning av vår välfärd som vi gemensamt finansierar genom 

skatter. Behovet ska vara styrande när välfärden fördelas. Detta är viktigt för att ge våra invånare 

trygghet i livets olika skeden. Vi är inte nöjda med att bevara, utan vill utveckla välfärden. 

Invånarnas önskningar och behov ska vara ledstjärnan. Vårt motto är ”Bättre än privat”. Med detta 

menas att våra verksamheter ska var av bra kvalité att det inte finns behov av privatfinansierade 

lösningar. Vårdtagaren och barnen i skolan får aldrig bli en vara på en marknad. 

Bollebygd är en förortskommun med närhet till två storstäder, Göteborg och Borås. Det som 

utvecklar dessa storstäder är bra. Därför ska vi stödja utvecklingen i området. Vårt bidrag är att 

erbjuda bra boendemiljöer, för i första hand barnfamiljer. Men även för andra som uppskattar 

närheten till naturen kombinerat med närhet till storstaden. Många av våra invånare har arbete i 

storstadskommunerna men flera har arbete i vår kommun. Vi har förhållandevis många 

småföretag. Därför är det viktigt att stödja det lokal näringslivet. 

Kommunen har stora behov av att investera. Skolorna i centralorten är i behov av upprustning, F-6

-skolan nybyggs år 2015-2018, högstadiet är behöver även renoveras. 

Vi har århundradets största möjlighet framför oss, att få till en station på nya Götalandsbanan som 

ska börja byggas år 2020. Det förutsätter att vi kan genomföra bebyggelse kring stationsläget och 

att vi kan visa att stationen får tillräckligt många resenärer. 

För att utveckla verksamheterna och samtidigt genomföra viktiga investeringar kan vi behöva höja 

skatten. 

 

ÖKA INVÅNARNAS DELAKTIGHET 

Bollebygds kommun har goda förutsättningar på flera områden. Den lilla kommunens fördel är 

närheten mellan förtroendevalda och invånarna. Vi ska ständigt jobba med att hitta nya metoder 

och mötesplatser för att utveckla demokratin. Demokratin bygger på delaktighet och att bli lyssnad 

på och bli bemött med respekt. 

Det aktiva föreningslivet i Bollebygds kommun har en viktig roll och dialogen med dessa ska 

fördjupas. 

 

Detta tycker vi är viktigt: 

 Stort elev- och föräldrainflytande i skolan 

 Servicetagarnas/brukarnas inflytande och delaktighet ska vara självklar 

 Utveckla samarbetet med ungdomsråd, föreningar, byalag och andra lokala  

    utvecklingsgrupper 



 

 2 

DEN HÅLLBARA KOMMUNEN 

 Vår jord har vi ärvt av våra föräldrar och ska lämnas över till våra barn. Vi inser att vi måste ställa 

om till ett ekologiskt hållbart leverne. Ett ekologiskt samhälle är också ett demokratiskt och 

solidariskt samhälle. 

All planering av bostäder och verksamheter ska ge förutsättningar för småskalighet. Centralorten 

ska upplevas som”den lilla staden” med inslag av gröna miljöer, där boendet bygger på 

klimatsmarta lösningar med bra och billiga bostäder, såväl hyres- , bostadsrätter och villor. 

Förnyelsebara energikällor ska vara den ledande energigivaren och kollektivtrafiken ett givet val 

för jobbpendlare.  

 

Nya stationsläget på kommande Götalandsbanan innebär att Bollebygds och Rävlandas tätorter 

kommer att byggas ihop. Viktigt att detta sker med hänsyn till naturen och tillgängligheten. Vår 

vision är en trästad. Inte för stort men ända med tillräcklig täthet för utveckling och med en egen 

stil. 

 

Samarbetet med Härryda och Marks kommuner inom Bohäm vill vi fortsätta utveckla. Speciellt 

inom samhällsutveckling men även inom andra områden. 

Det är viktigt med säkra gång- och cykelvägar till skolor, järnvägsstation, busshållplatser, affärer 

och service. En prioriteringsplan för utbyggnaden av gång- och cykelvägar ska tas fram. Aktuella 

utbyggnaden Tyftet-Brandshed och Gesebolvägen i Olsfors ska genomföras så fort som möjligt. 

Övriga angelägna GC-vägar är Bollebygd-Ballasjön, Bollebygd-Hultafors och Bollebygd-

Rävlanda. 

Tätorterna Töllsjö och Olsfors/Hultafors ska utvecklas. Deras förutsättningar är delvis annorlunda. 

De ska utvecklas till livskraftiga komplement till centralorten genom tät dialog med lokal grupper. 

Landsbygden får inte glömmas bort. Nästan häften av all bostadsbebyggelsen sker där. Därför 

tycker vi det är viktigt att inte försvårar för de som vill bygga sitt drömhus i ett avskilt läge. 

Underhållet att kommunens fastigheter, vägar, CG-vägar och VA-system är eftersatt. Att 

underhålla sina tillgångar är både en miljöåtgärd och ett sätt att undvika kapitalförstöring. 

Inom omsorgen och skolan vill vi satsa på måltiden. Den är central i människors liv. Den innebär 

social samvaro och stimulerar sinnena. Därför vill vi att de måltider kommunen serverar görs 

lustfyllda och under så hemlika förhållanden som möjligt. Maten ska vara av god kvalitè och där 

så är möjligt, med närodlade och kravodlade råvaror. Bäst är det när maten tillagas nära där den 

ska ätas. 

 

Detta tycker vi är viktigt: 

 Planera och genomföra nya stationsläget 

 Underlätta byggande av hyresrätter i de olika tätorterna.  

   Bostadskön är över 800 personer 

 Skattegårdsparken vill vi utveckla till en generationspark 

 Arbete för fartdämpande åtgärder på genomfarten i Olsfors 

 Besluta om gång och cykelbaneplan och bygga ut i etapper 

 Se måltiden som en viktigt del i lärandet och omsorgen 

 arbeta för att förbättra kollektivtrafiken, speciellt på kvällar 

 Strandskyddet kring våra sjöar ska värnas men hanteras med sunt förnuft 
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GE BARN OCH UNGDOMAR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR  

Bollebygd skall ligga i skolfronten bland Sveriges kommuner. 

 

För att barn och ungdomar ska kunna ges goda förutsättningar är bra förskola och skola viktigt. 

Vi socialdemokrater vill ha en skola för alla. I skolan ska alla barn och ungdomar känna sig 

trygga. De ska uppmuntras så de tycker det är roligt att lära och vara i skolan. Människor har olika 

behov och förutsättningar och skolan ska anpassas efter elevernas behov, vilket innebär öppenhet 

för pedagogiska alternativ, bra läromedel och behöriga lärare. Barn och ungdomars egna idéer och 

förslag ska vara vägledande. 

De barn och ungdomar som har behov av extra stöd ska känna att det är lätt att få hjälp, detta ska 

gälla hela familjen.  

Vi är en av de få kommuner som saknar familjecentral. Orsak är att vi inte har någon kommunal 

öppen förskola som är navet i centralen. Detta kan lösas genom samarbete. 

 

Detta tycker vi är viktigt: 

 Bygga nya F-6 skolan i Bollebygd 

 Besluta om maxantal barn i förskole-, fritidsgrupperna och skolklasserna 

 Aktivt stödja de barn som har svårigheter i skolan genom fler speciallärare 

 Starta en familjecentral 

 

GE EN GOD OMSORG 

Alla har rätt till en god livskvalitet. Det innebär en god omsorg som ger den vård som behövs men 

också mänsklig omtanke och värme. Viktigt är att själv få bestämma över sin vardag. Hjälpen ska 

var lättillgänglig och ges utan onödigt besvär.  

Bollegårdens äldreboende ska vara en plats som sjuder av liv. Aktiv samverkan med andra 

vårdgivare ger mervärde. Människor med behov av hjälp får aldrig skyfflas iväg, bara för de råkat 

komma till fel vårdnivå.  

Människor med psykiska ohälsan ökar. Dessa far illa i samhället. Där behöver vi lägga fokus. 

Individ och familjeomsorgen ska jobba både förebyggande och finnas när det akut behövs.  

 

Detta tycker vi är viktig 

 Alla boende på Bollegården ska ha möjlighet att vistas ute efter eget önskemål 

 Bygga fler trygghetsboenden i kommunen 

 Bygga ”Sinnenas park” och inglasat uterum på Bollegården 

 Utveckla boendestödet till människor med psykisk ohälsa 

 

KULTUR OCH FRITIDSAKTIVITETER ÄR VIKTIGA 

Kulturen skall vara en spjutspets i samhället. Kommunen har övergripande ansvaret för ett rikt och 

varierat kulturutbud. Barn och ungdomar ska i skolan få prova på kultur. En bra kultur och 

musikskola som ska innefatta musik, sång, teater men även annan skapande kultur ger denna 

möjlighet. 

Målet är att göra kulturen efterfrågad och tillgänglig för alla. Detta gäller framför allt grupper som 

normalt inte deltar i kulturella aktiviteter. 

Fritidsaktiviteter är viktiga för stimulera människors utveckling. Idrottsaktiviteter i tidiga år 

grundlägger ett hälsosammare liv.  

Den största delen av kommunens fritidsaktiviteter erbjuds av ideella och idéburna föreningar och 

studieförbund. Dessa ska vi stödja genom en bra dialog och ett ersättningssystem som prioriterar 

barn och ungdomar. Fler pojkar än flickor är föreningsaktiva, detta behöver vi rikta speciell 

uppmärksamhet mot. 
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Detta tycker vi är viktigt: 

 Göra Rinna-området till motions och friluftsområde 

 Bygga spontanidrottsplatser i tätorterna 

 Bygga utegym och Skatepark genom samverkan med föreningar 

 På sikt vill vi bygga ett badhus, eventuellt tillsammans med Härryda kommun 

 Biblioteken ska utvecklas som mötesplats, exempelvis med ett kafè 

 Fler kulturevenemang i kommunen 

 

ARBETE OCH FÖRETAG 

För oss socialdemokrater är jobben viktiga. Arbetslösheten måste bekämpas. De som har ett eget 

arbete och inkomst känner sig behövd i samhället och kan försörja sig och bidraga till samhällets 

välfärd. Detta är viktigt för självkänslan och den personliga friheten samt för ett rättvisare 

samhälle. Därför ska kommunen arbeta aktivt med att förhindra arbetslöshet, främst bland unga. 

I kommunen har vi många duktiga företag. Vi vill aktivt medverka till att dessa kan växa och 

utvecklas. Dessutom är det viktigt att attrahera och underlätta för nyföretagande och 

företagsetableringar. Kommunen ska vara en aktiv partner till företagandet. Genom ett gemensamt 

arbete, företagare och kommunen, kan vi hjälpas åt med praktikplatser åt arbetslösa. 

 

Detta tycker vi är viktigt: 

 Alla arbetslösa ungdomar ska erbjudas sysselsättning inom 90 dagar 

 Kommunen ska aktivt underlätta företagandet, exempelvis med mark och lokaler 

 Öka antalet sommarjobbare i kommunens verksamheter 

 Erbjuda vuxenutbildning så det täcker efterfrågan 

 

BOLLEBYGDS KOMMUN, EN ATTRAKTIV OCH KONKURRENSKRAFTIG 

ARBETSGIVARE 

 För att den kommunala verksamheten ska kunna rekrytera, behålla och utveckla personalen krävs 

att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Det ska vi nå genom att prioritera arbetsmiljö, 

jämställdhet och gott ledarskap, vilket är grunden för det goda arbetet och en bra arbetsplats. 

Kompetensutveckling och karriärmöjligheter ska vara en naturlig del i medarbetarskapet. 

Vi kan bli bättre med att samverka med utbildningsanordnare för att gemensamt öka 

attraktionskraften för anställning i kommunen. 

Personalmiljonen som devalverats av borgarna till 600 tkr behöver återgå till en miljon. 

Arbetstiden ska ha som grund heltid med deltid som möjlighet. Delade turer hör inte hemma i 

kommunen. 

I alla större förändringar ska konsekvensbeskrivningar göras som behandlar arbetsmiljö och 

brukarperspektivet. 

 

Detta tycker vi är viktigt: 

 Kollektivavtal och meddelarskydd är en självklarhet även bland företag som utför 

tjänster åt kommunen 

 Heltid rättighet, deltid möjlighet utan delade turer 

 Minska antalet timvikarier genom att erbjuda fler fasta tjänster i omsorgen 

 Återställa ”Personalmiljonen” för personalbefrämjande åtgärder, till en miljon 

 Öka samverkan med gymnasie- och högskolor för att underlätta framtid 

rekryteringar 

 Kompetensutveckling och karriärmöjligheter ska var självklart 

 Erbjuda människor med funktionsnedsättning arbete eller praktik 


