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Förslag till dagordning 

 

§ 1. Mötets öppnande 
 

§ 2. Godkännande av dagordningen 

 

§ 3.  Gäst: Helen Eliasson 
 

§ 4. Val av mötesfunktionärer 
A) Mötesordförande 

B) Mötessekreterare 

C) Två justerare 

D) Två rösträknare 

 

§ 5. Godkännande av kallelse 
 

§ 6. Föredragning av 2014 
A) Verksamhetsberättelse 

B) Ekonomisk berättelse 

C) Revisorernas berättelse 

 

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet 

 

 § 8. Val 
A) Ordförande på två år 

B) Fyra styrelseledamöter på två år 

C) En revisor på två år 

D) En revisorsersättare på två år 

E) Valberedning på ett år 

 

§ 9. Val av firmatecknare 
 

§ 10. Verksamhet 2015 

A) Verksamhetsplan 

B) Budget 

 

§ 11. Ev. motioner 

 

§ 12. Information 
 

§ 13. Avslutning 

Årsmöte med Bollebygds Arbetarkommun  
Onsdag den 11 mars 2015 kl 18.30  
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 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.  

Under året gick all kraft  till de två valen, valet till Europaparlamentet och valet till riksdag-, 

region– och kommun.  

Dessutom skedde ett fyllnadsval till ordförande i arbetarekommunen den 1 oktober  efter att 

den förre ordförande avsagt sig uppdraget.  

 

Medlemsantal  
Vid 2014-års slut hade vi 104 betalande medlemmar, sedan förra årsskiftet hade vi ökat med 

7 medlemmar. Av våra medlemmar var 42 kvinnor och 62 män.  

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

kommun. 

 

Verksamhet 

 
Medlemsmöten 

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

ägnat dessa möten åt europaparlamentsvalet, riksdags-, region– och 

kommunvalet, och den där till hörande valplaneringen, budgetarbetet i 

kommunen, distriktskongressen, och aktuell politik.  

Den 20 augusti inbjöd vi till ett allmänt möte med förre partiledaren Håkan 

Juholt. Det kom 43 åhörare som deltog i en mycket inspirerande diskussion. 

Dessutom bjöd vi på en jullandgång i december. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande: Renèe Södermyr (t.om. 30/9) Barbro Orrestrand (fr.o.m. 1/10) 

Vice ordförande: Lars-Erik Olsson 

Kassör: Otto Andreasson, 

Sekreterare: Emma Isfeldt 

Ledamöter: Beatrice Ekelund, Ulf Rapp, Linnea Andreasson, Jakob Engelbrektsson, Rolf 

Söderlund, David Hedin och Peter Rosholm. 

 

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: Linnea Andreasson 

Facklig ansvarig: Ulf Rapp 

Redaktionsutskott: VU 

Revisorer: Börje Lundin och Leif Arvidsson 

Revisorsersättare: Gunilla Magnusson och Roger Svensson 

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

Håkan Juholt 
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Bollebygds Sossetjejerna 

Tjejerna har haft fyra träffar då valarbete och politiska frågor 

diskuterats. De hade en träff under våren på Krafthuset då de 

träffade  kommunens ungdomsutvecklare som informerade om 

deras arbetet med ungdomar. De har också varit i kontaktat vår 

hyresvärd för lokalen, för att se vilka möjligheter som finns att 

förändra lokalen. Det visade sig att vi får måla om men inte ta 

bort glasinnerväggarna. De har varit aktiva på torget i 

Bollebygd samt deltog på Töllsjö marknad i september. 

 

SSU-klubb startades 

I November 2014 startades en ny SSU-klubb i Bollebygd. Klubben startades med tre 

ursprungliga medlemmar som sedan har växt till att omfatta kring 10 stycken återkommande 

besökare. Klubbens ordförande är David Hedin och övriga styrelseledamöter är Jakob Lund, 

Jakob Hedin och Christian Saeland. Klubben har medlemsmöten en gång i veckan och har 

som huvudsaklig verksamhet idé- och sakpolitiska samtal utifrån ett bestämt tema som 

bestäms av medlemmarna på det tidigare mötet. Klubben har som förhoppning att kunna 

växa och inkludera studiebesök och föreläsningar i sin verksamhet under kommande året.  

 

Facebookgruppen ”Sossarna i Bollebygd” 

Vår Facebookgrupp används aktivt. Vi har idag ett 63 medlemmar i gruppen, en ökning med 

10 på ett år Målsättningen är att det ska bli betydligt fler. 

 

BollebygdsSossen 

Vårt nyhetsblad har tyvärr legat nere under året. Valrörelsearbetet har tagit all kraft. 

 

1:a maj 

Som tradionen bjuder, 7:e gången, genomförde vi 

familjedagen på torget i Bollebygd. Denna var  som 

vanligt välbesökt. Bland aktiviteterna kan nämnas 

ponnyridning, tipspromenad, ansiktsmålning, visning 

av räddningstjänstens bilar. Underhållningen bestod av 

Bollebygdsbanden ”Dandelion” och ”Idyllen”. Som 

talare hade vi Mattias Josefsson, kommunalråd från 

Ulricehamn, David Hedin, SSU och Bollebygds 

arbetarekommun och Sara-Lena Bengtsdotter från LO 

Väst. 

 

Torgmöte  

Vi har funnits på torget lördagar flera av lönehelgerna samt flera gånger under valrörelsen. 

Dessutom deltog vi på julmarknaden i Bollebygd med ”gissa vikten på julosten”, på 

vårmarknaden i Bollebygd med ”Gissa vikten på rälsbiten” samt sossetjejerna deltog på 

Töllsjö marknad. 

 

Studier 

Under början av året fortsatte vi vår studiecirkel som startades upp under 2013 ”vad vill 

Socialdemokraterna i Bollebygd 2015-2018”. Det mynnade ut i ett förslag till lokalt 

handlingsprogram för det politiska arbetet i kommunen kommande mandatperiod. Antalet 

deltagare varierade mellan 8 till 20 stycken per gång. Fler av oss deltog på partidistriktets 

”Sjuhäradslyft” med återkommande föreläsningar på Viskadalens folkhögskola.. Peter 

Rosholm och Jakob Engelbrektsson deltog på den valledareutbildning som genomfördes 

2013-2014. 

 

 

 

 

 

Några av sossetjejerna 



 6 

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 (t.o.m. 30/9) /Barbro Orrestrand (fr.o.m. 1/10), ledamot i 

distriktsstyrelsen, ersättare i VU. 

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

 Kjell Richardsson, ordf. i seniorutskottet samt 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 Bollebygd kommuns kommunfullmäktige t.o.m. 14.09.30 

 

Gunnel Brandt (gruppledare och vice ordf.) 

Peter Rosholm 

Barbro Orrestrand 

Otto Andresson 

Rolf Söderlund 

Maja Rosholm 

Lars-Erik Olsson 

Gunilla Magnusson 

Ulf Rapp 

Renèe Södermyr 

Kjell Richardsson 

 Nyvalda kommunfullmäktige fr.o.m. 14.10.01 

Gunnel Brandt (gruppledare och ordf.) 

Peter Rosholm 

Barbro Orrestrand 

Lars-Erik Olsson 

Helena Thelin 

Otto Andreasson 

Ulf Rapp 

Emma Isfeldt 

Jakob Engelbrektsson 

Gunilla Magnusson 

Ralf Berntsson (ers.) 

Herman Lampret (ers.) 

Jenny Johansson (ers.) 

Börje Lundin (ers.) 

Wivianne Andrèn (ers.) 

Morgan Olsèn (ers.) 

Rolf Söderlund (ers.) 

Renée Södermyr (ers.) 

David Hedin (ers.) 

Jenny Johansson (ers.) 

Ralf Berndtsson (ers.) 
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Kommunstyrelsen 
Peter Rosholm (gruppled. och vice ordf) 

Renée Södermyr 

Emma Isfeldt 

Beatrice Ekelund 

Lars-Erik Olsson (ers.) 

Otto Andreasson (ers.) 

Rolf Söderlund (ers.) 

 

Barn & utbildningsnämnden 
Rolf Söderlund (gruppled. och vice ordf) 

Gunilla Magnusson 

Ulf Rapp 

Jakob Engelbrektsson (ers.) 

Linnea Andreasson (ers.) 

 

Omsorgsnämnden 
Lars-Erik Olsson (gruppled. och vice 

ordf) 

Barbro Orrestrand 

Morgan Olsén 

Jenny Johansson (ers.)  

Pernilla Rapp (ers.) 

Byggnads & miljönämnden 
Otto Andreasson (gruppled. och vice ordf) 

Maja Rosholm 

Börje Lundin 

Herman Lampret (ers.) 

Ann Hagelin (ers.) 

 

Valnämnden 
Barbro Orrestrand (gruppled. och vice ordf) 

Jonas Ahlgren 

Herman Lampret (ers.) 

Kjell Richardsson (ers.) 

 

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 

(Bollebo) 
Gunnel Brandt (gruppled. och vice ordf) 

Ingvar Särnbratt 

Jonny Svensson (ers.) 

Ralf Berntsson (ers.) 

 

Kommunrevisionen 
Jan-Åke Andersson (gruppled. och ordf) 

Per Wignäs 

Våra representanter i nämnder och styrelser i Bollebygds kommun t.o.m. 14.12.31 

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) 

Otto Andreasson, ledamot i styrelsen Västarvet 

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 har varit mycket aktiva i fullmäktige och det flesta av oss har varit i talarstolen. 

 

Gruppen har skrivit sju motioner samt ställt ett flertal frågor 

 

Motioner 

 Motion om att ta fram en handlingsplan för att öka grundbemanningen och minska på 

vikarieanställdas timmar inom omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 

från Lars-Erik Olsson 

 Motion om en actionpark i Bollebygd från Ulf Rapp 
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Valrörelse 

 
Super-valåret 
2014 var ett speciellt år, supervalåret kallades det. Detta eftersom det var två stora val, först 

val till EU-parlamentet som hölls den 25 maj. Sedan riksdag, region och kommunvalet som 

hölls den 14 september. Det innebar att hela åter präglades av valrörelse och att hantera 

konsekvenserna av dessa val. 

På årsmötet i mars fastställde arbetarekommunmötet valsedeln till kommunfullmäktigevalet. 

Det blev sluten omröstning efter en diskussion om ordningen på listan. Den beslutade listan 

innebar en tydlig föryngring.  

På regionlistan och på riksdagslistan fick vi också med några namn från Bollebygd. 

Ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för kommande mandatperiod arbetades fram och 

antogs av arbetarekommunen i april. 

 

EU-valet 
Valrörelsen för EU-valet var en förövning och test av vart 

valvinden blåste. Alliansregeringen kändes väldigt kraftlös och 

utan fräscha ideer.  

Från socialdemokraternas sida var EU-valet ett 

mobiliseringsval, det gällde att övertyga folk att gå att rösta. 

EU-valrörelsen inleddes med vår familjedag 1 maj. 

Huvudverktyget i valrörelsen var dörrknackning och detta i 

områden där var starka. Förutom detta hade vi 

flygbladsutdelning och aktiviteter på torget i Bollebygd. Det 

kändes som vi hade medvind, folk var trötta på alliansen men SD:s stöd var oroväckande. 

Resultatet i EU-valet nationellt blev att Socialdemokraterna tappade något och minskade 

från 6 till 5 mandat. Moderaterna tappade också ett mandat och SD kom in i EU-parlamentet 

med två mandat. I EU-valresultatet i Bollebygd tappade Moderaterna stort, från 20,3% till 

13,9%. Socialdemokraterna ökade från 22,7% till 23,3%. Sverigedemokraterna gick kraftigt 

framåt, 5% till 15,8%. SD blev näst störst i EU-valet i Bollebygd, större än Moderaterna. 
 

Riksdag, region och kommunvalet 
I augusti startade nästa valrörelse. Även här var huvudverktyget dörrknackning. Nu 

knackades det dörr i alla orterna, Bollebygd, Töllsjö, Olsfors och i Hultafors. Det var ett 

fantastiskt engagemang från medlemmarna. Vi fick också bra hjälp från våra centrala 

riksdagsmän och regionkandidater. Vi fanns naturligtvis också på torget i Bollebygd, deltog 

på Töllsjö marknad och delade ut flygblad i brevlådorna. Valvaka höll vi i vår lokal. Det 

blev väldigt spännande. 

 

 Motion om att inrätta en fond för att få stabilitet och flexibilitet i kommunens 

verksamheter från Rolf Söderlund 

 Motion om att anställda av Bollebygds kommun ska få lämna blod på arbetstid från 

Barbro Orrestrand 

 Motion om yttranderätt i samband med att en motion anmäls till kommunfullmäktige 

från Otto Andreasson och Sassi Wemmer (Mp) 

 Motion om möjlighet för alla att studera på Komvux från Rolf Söderlund 

 Motion om att utreda möjligheten att införa allmänhetens frågestund vid varje 

kommunfullmäktigemöte  från Peter Rosholm 

 

Gunnel Brandt 

Gruppledare (S) Kommunfullmäktige 

http://platinaportal.bollebygd.se/meetingportal/DownloadFile.aspx?propIds=10131414&instanceId=5
http://platinaportal.bollebygd.se/meetingportal/DownloadFile.aspx?propIds=10139667&instanceId=5
http://platinaportal.bollebygd.se/meetingportal/DownloadFile.aspx?propIds=10139667&instanceId=5
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Resultatet nationellt  

I riksdagsvalet blev det jämnt med SD som vågmästare. Socialdemokraterna gick fram 

något, från 30,6% till 31%. Moderaterna tappade stort, från 30,1% till 23,3%. 

Sverigedemokraterna gick framåt, från 5,7% till 12,9%. S, Mp, V-blocket blev större än 

Alliansen (M, C, Fp, Kd). Det innebar att statsministern Fredrik Reinfeldt förklarade sig 

besegrad redan på kvällen och avgick både som statsminister och som partiledare för 

Moderaterna. S och Mp bildade en minoritetsregering och vi hade återigen en 

Socialdemokratisk statsminister, Stefan Löfven.  

Regeringen fick dock stryk i budgeten i riksdagen, SD och alliansen röstade gemensamt för 

alliansbudgeten. Stefan Löfven beslöt då att utlösa nyval. Men innan detta beslut 

verkställdes förhandlades det fram en uppgörelse mellan S, Mp och alliansen, 

decemberuppgörelsen. Den innebar att man var överens om att släppa fram det största 

blockets budgetar i framtiden. Därför fanns inte behovet av nyval kvar. Uppgörelsen 

kritiserades naturligtvis kraftigt från SD. Den innebar ju att man vred vågmästarvapnet ur 

deras händer, åtminstone vad gäller rikdagsbudgeten. 

 

Tappade makten i regionen 

I Västra Götalandsregionen blev valresultatet liknade det i riket med SD som vågmästare. 

Här valde Mp att gå från tidigare varit i styrande minoritet tillsammans med S och V till att 

bli styrande majoritet med alliansen. Konsekvensen blev att vi, socialdemokrater, hamnade i 

opposition. 

 

S störst i Bollebygd 

I Bollebygd i kommunfullmäktigevalet följde vi inte riktigt den nationella vinden utan från 

att tidigare legat betydligt över vårt partis riksdagsresultat, hamnade vi nu i paritet med detta. 

Vi minskade från 34,5% till 30,1%. Moderaterna tappade än mer, från 35,5% till 23,0%. SD 

ökade från 6,5% till 15,1%. Dessutom kom det nya lokala partiet ”Folkets röst” in med 

7,6%. Detta innebar samma som i riket,  att S, Mp, V blev större än alliansblocket med SD 

som vågmästare. 

 

De 31 mandaten i kommunfullmäktige fördelade sig på följande sätt (Förändring inom 

parantes): 

M: 7 (-4), C: 2 (-1), Fp 1 (0), KD: 1 (0), S: 10 (-1), Mp 2 (0), V 1 (+1), SD: 5 (+3),  

FR: 2 (+2). 

 

Håkan Juholt i Bollebygd 
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Politiken 
 

2014, händelserikt år 

Arbetet i kommunen präglades mer och mer av den kommande järnvägen Götalandsbanan. 

Delen Mölnlycke-Bollebygd hade redan beslut om finansiering. För övriga delar, Göteborg 

till Borås, gick kommunerna längs sträckan in och medfinansierade förstudierna.  

Bollebygds kommun jobbade vidare tillsammans med BOHÄM (sammarbetet Bollebygd, 

Härryda och Marks kommuner) och gjorde en gemensam utvecklingsplan för området kring 

det framtida stationsläge i Bollebygd. Denna antogs av alla tre kommunfullmäktige-

församlingarna.  

I kommunen beslöt efter flera omtag att inte renovera vår F-6-skola i Bollebygd utan bygga 

en helt ny skola. Långsiktigt blev det billigare. Byggandet sker under 2015-2016 och blir 

kommunens största investering någonsin, 124 miljoner. Det kräver återhållsamhet i flera år 

för att få detta att gå ihop. 

 

Omorganisation i kommunen 

Under året bytte kommunen kommunchef och en stor översyn gjordes av både den politiska 

och tjänstemannaorganisationen. Ett nytt förslag togs fram som innebar att omsorgen och 

skolan slogs ihop under en gemensam förvaltning och nämnd, Bildning och 

omsorgsnämnden. Alla tekniska verksamheterna tillsammans med miljö och fysisk planering 

hamnade under nya Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen blev därmed renodlad, 

med det övergripande ansvar för kommunen. Förslaget diskuterades under året och beslöts 

att införas  1 januari 2015. 

Genom en tillfällighet och genom nye kommunchefens kunnighet upptäcktes att kommunens 

socialchef hade lurat till sig fler miljoner under flera år. Socialchefen som jobbar hos oss 

länge var en mycket betrodd medarbetare. Denne blev naturligtvis polisanmäld och lämnade 

sin tjänst med omedelbar verkan, mer om detta i rapporten från Omsorgsnämnden.. 

 

Vi tog makten! 
I Bollebygd i kommunvalet den 14 september fick det rödgröna blocket 13 mandat, 

alliansblocket 11 mandat, SD 5 mandat  och Folkets Röst 2 mandat. För att ha majoritet 

krävdes 16 mandat. Alliansen och mest Moderaterna såg sig som förlorare, de tappade 4 

mandat, De förklarade att vi, Socialdemokraterna, fick ansvaret att försöka forma någon 

form av styre i kommunen.  

Vi träffade först Miljöpartiet och Vänsterpartiet och diskuterade möjliga lösningar. Vi 

behövde tre mandat till för att få majoritet i kommunfullmäktige. Vi träffade de övriga 

partierna, utom SD och diskuterad eventuella konstellationer. Vi gjorde några allvarliga 

försök med Centerpartiet men de var inte villiga att 

bryta allianssamarbetet. Efter ytterligare diskussion 

med V och Mp så beslöt vi om en uppgörelse att 

bilda en styrande minoritet bestående av S, Mp och 

V. Vi efterhörde hur Moderaterna såg på en sådan 

minoritet och fick svaret att de ska vara ansvarfulla 

för att undvika ett politiskt kaos. Inom partiet 

diskuterade vi fram och tillbaka. Tror vi att vi kan 

driva s-politik utan majoritet? kommer det hålla hela 

mandatperioden? Vi kom överens om att vi måste ta 

chansen, opposition ger ju ännu mindre möjligheter. 

Så efter 18 år var socialdemokraterna åter vid rodret i 

Bollebygd. 

 

Peter Rosholm, som valdes till ny ordf i 

kommunstyrelsen i november 
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Fördelning av poster 

Uppgörelsen  med V och Mp innebar att S tog samtliga ordförandeposter och 2:e viceposten 

i kommunstyrelsen, oppositionen fick dela på viceordförandeposterna. Mp fick en ordinarie 

och en ersättare i KS, ersättarplats i alla nämnder samt en ordinarie plats i Hyresstiftelsen 

Bollebo. Dessutom fick de 2:e vice ordförandeposten i KF. V fick ersättarplats i KS, 

nämnder och i Bollebo. 

Det startade med full gas. Vi hade en månad på oss att ta fram en budget för 2015. För detta 

var vi tvungna att förhandla med först V och Mp och sedan med M eftersom vi saknade egen 

majoritet. Det innebar att siffermassan blev väldigt lik den preliminära budget som togs i 

juni, enda större markering här var extrapengar till vuxenutbildningen. Däremot lade vi en 

mängd uppdrag i texterna. I kommunfullmäktige i november gick vår budget igenom utan att 

något alternativt förslag lades och ingen röstade emot. 

 
Peter Rosholm, 

gruppledare (S)  Kommunstyrelsen 

 
Några nedslag i Barn-och Utbildningsnämndens verksamhet 2014 

 

Jobbat vidare med förstelärare, finns nu också i förskolan. 

Förälder ansökt om barnomsorg på obekväm tid, den första. Alliansens besked till 

förvaltningen, lös det inom ram. Vi yrkar på begäran om pengar p.g.a. utökad prestation, ny 

verksamhet. Förlorade voteringen med 4 - 3. 

Skolinspektionens rapport efter granskningen hösten 2013: Mycket högt betyg, bland de 

bästa i Sverige! Utvecklingsområden fanns, bl.a. - barngruppernas storlek ( det vi påpekat 

och jobbat för i många år), - fritids - modersmålsstöd. Senare utses Töllsjöskolan till 

referensskola, en av 6 st. i hela landet!! Bra jobbat! Men så har vi också jagat majoriteten i 

många år, vi har absolut del i det goda resultatet! 

Beslut om att avveckla förskolan Kråketorp fr.o.m. sommaren. Skälet, mindre antal barn 

samt nybyggda förskolor. 

Beslut om regelverk för barnomsorg kvällar, nätter, helger. Skall gälla från 1 April. 

(Fortsättning på en motion från oss som fick bifall !) 

Informationsansvaret för ungdomar 16-20 år, utan studier och jobb, sysslolösa, utökas och 

blir också aktivitetsansvar. 

Svar på motion från oss på att behålla fler elever i våra skolor. Diverse aktiviteter nämns, 

men vi yrkar på att tillägga " att ytterligare kraft skall läggas på brobygget". Det antogs, och 

blev därmed nämndens beslut. 

Komvux prognos visar på minus 800.000 kr. Alliansen - ingen mer utbildning, pengarna slut. 

Vi yrkade på att 800.000 begära från Kommunstyrelsens ofördelade pott, " för att alla i vår 

kommun som behöver utbildning för att komma vidare i livet, skall kunna erbjudas det". 

Tyvärr förlorade vi voteringen, 4-3. I november hade 41 personer fått nej till utbildning. Så 

kan vi inte ha det i fortsättningen! 

Ny chef för den nya förvaltningen Bildning o omsorg utsedd. Blev Annelie Fischer, som är 

vår nuvarande skolchef. John Henriksson från omsorgen blir utvecklingschef. 

Beslut om att framtaga handlingsplan för ökad grundbemanning,( bifall på motion från Lars-

Erik Olsson (S)). 

Senaste ekonomiska prognosen visade på ett plusresultat för året, c.a. 1 miljon kr. 

 

Rolf Söderlund, gruppledare (S)  

Barn och utbildningsnämnden 
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Lite kort om vad socialdemokraterna i Omsorgsnämnden jobbat med under 2014  

 

Ett svart år för omsorgsnämnden präglat av bedrägeri och budgetunderskott, samt 

personalåtgärder till följd av flera Lex Sarah-ärenden och kraftigt ökad sjukfrånvaro. En del 

av underskottet beror på omorganisationen som innebar en del kostsamma 

personalstrukturella åtgärder för innevarande år men bedöms innebära kostnadsminskningar 

och en effektivisering av verksamheten på sikt. 

Under april månad polisanmälde kommunen en numera före detta chef inom IFO för 

misstanke om förskingring. En förundersökning inleddes och åklagare beslutade i mitten av 

december att åtala chefen för grov trolöshet mot huvudman. Rättegång väntas ske den 3 mars 

2015 i Borås tingsrätt. Chefen är misstänkt för att under tio års tid förskingrat totalt 5,97 

miljoner kr. Oegentligheterna upptäcktes internt av kommunen, efter att medarbetare inom 

den egna verksamheten reagerat på att belopp på utbetalningar verkade orimligt höga. 

Chefen stängdes med omedelbar verkan av från sitt jobb när detta upptäcktes. Kort därefter 

valde den polisanmälde chefen att säga upp sig. Chefen misstänks för att ha betalat ut medel 

till två klienter, och därefter krävt tillbaka pengarna kontant från dessa. Chefen har kunnat 

besluta och administrera dessa ärenden utan insyn från någon annan. Chefen hade alltså 

ansvar för både kontroll och utbetalningar för sin verksamhet. 

Kommunchefen tillsatte kort efter händelsen en utredning, där revisionsbolaget KPMG gick 

igenom kommunens samtliga betalningsrutiner, för att se över och säkra upp alla system. 

Utredningen visade inga fler oegentligheter. Analysen sammanställdes i fyra rapporter; 

bisysslor, leverantörsbetalningar, utbetalningar inom individ-och familjeomsorgen och 

personaladminitrativa system. De resultat som framkom i analysen visade på en del 

förbättringsområden, bland annat när det gäller riktlinjer och policydokument inom vissa 

områden, dokumentation kring hur systemen används samt rutiner för registering och 

kontroll i register. Förbättringsåtgärderna sammanställdes i en kommungemensam 

handlingsplan. Åtgärderna i handlingsplanen fördes in i alla nämnders verksamhetsplaner 

och i de berörda enheternas planer. Vissa åtgärder togs också med i nämndernas plan för 

intern kontroll. Handlingsplanen kommer att följas upp kontinuerligt, samt vid årsskiftet 

2015/2016. 

Kommunens revisorer tillsammans med revisionsbyrån PWC tog fram en systemkarta. 

Utifrån den begärde ekonomichefen in beskrivningar kring rutiner för alla system som 

hanterar betalningsströmmar. 

Löpande görs numera även stickprovskontroller av försörjningsstödet av nämndens 

individutskott. Stickproven görs månatligen. 

Den sammanlagda sjukfrånvaron ökade från 6,4 % för år 2013 till 8,0 % för år 2014, en 

ökning med 25 % inom äldreomsorgen. 

Positivt är att antal timmar utförda av timavlönade har minskat med 10940 timmar. 

 

Lars-Erik Olsson, gruppledare  (S) Omsorgsnämnden 

 

 

Vad har hänt i Bostadsstiftelsen Bollebo? 

 

Under verksamhetsåret 2014 har Bollebo i första hand arbetat med det framtida byggandet 

på Skattegårdstomten. 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 
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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 eviga underskott. Fler och fler patienter men 

ingen ekonomiskt uppräkning som räcker till. Trots detta hade sjukhuset jättebra medicinska 

resultat och bland kortaste köerna i regionen.  

Trafikfrågorna har också varit viktiga att diskutera.  

Fram till valet kämpade vi i en styrande minoritet tillsammans med V och Mp. Det innebar 

att vi förlorade en del omröstningar i regionfullmäktige. 

I valet 14 september tappade vi makten i regionen eftersom Miljöpartiet svek oss och valde 

all alliera sig med allianspartierna.. 

 

Gunnel Brandt, regionfullmäktigeledamot (S) 

 

Rapport: Rätt till heltid, möjlighet till deltid 
 

Projektet ”Rätt till heltid” startades i kommunen den 1 november 2012 efter en motion från 

Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige. Medarbetare inom somatiskt boende, demens-

boende, korttid och hemtjänst fick därmed heltidstjänster med möjlighet till frivillig deltid. 

Rätt till heltid var i grunden ett jämställdhetsprojekt. Att införa rätt till heltid är också en 

viktig del i att öka arbetsgivarens attraktionskraft och yrkets status, något som blir allt 

viktigare i takt med att behovet av omvårdnadskompetens ökar samtidigt som allt färre väljer 

att utbilda sig inom yrket. Kompetensutveckling för den enskilde medarbetaren samt ökad 

personalkontinuitet och kvalitet för brukarna bedömdes som sannolika positiva konsekvenser 

av projektet. 

Fyra konkreta mål sattes för projektet: 

- ofrivillig deltid ska inte förekomma 

- antalet mertids- och övertidstimmar ska minska 

- antal timmar utförda av timavlönad personal ska minska 

- fler män ska söka omvårdnadstjänster 

Ofrivillig deltid existerar inte sedan 1 november 2012 inom de verksamheter som omfattades 

av projektet. Antalet mertids- och övertidstimmar minskade under projekttiden, antal timmar 

utförda av timavlönad personal ökade dock kraftigt under 2013 för att under 2014 återgå till 

ungefär samma nivå som innan projektet startade. Merparten av ökningen 2013 förklaras 

med volymökningar inom framförallt hemtjänst. Sjukfrånvaro, utbildningar, ökat vårdbehov 

samt en återhållsamhet beträffande tillsättning av vakanta tjänster bedöms också ha bidragit 

till det ökade timanvändandet. Målet gällande att fler män skulle söka omvårdnadstjänster 

går inte att mäta då inga tjänster annonserades ut under projekttiden. 

I en enkätundersökning svarade en majoritet (79 procent) av medarbetarna att de bedömer att 

rätt till heltid har bidragit till att skapa en positiv uppfattning av kommunen som 

arbetsgivare. 70 procent svarade att de ansåg att projekt Rätt till heltid som helhet har varit 

bra för verksamheten. Projektet avslutades i juni 2014. 

 
Ulf Rapp 
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Slutord 

Det gångna årets verksamhet har präglats av valrörelse och åter valrörelse. 
Två val på samma år var en utmaning. Det var många dörrar som knackades, 
många torgmöten att delta på och många brevlådor som det delades ut i. 
Tack vare att vi var många som hjälptes åt gick det bra. Vi hade det trevligt 
när vi träffades och vi träffade många trevliga människor. Det kändes att vårt 
budskap var intressant för många.  
 
Det allra bästa var att vi lyckades också. Vi blev av med alliansregeringen 
både i Stockholm och i Bollebygd.  
 
Tyvärr så tappade Socialdemokraterna makten i Västra Götalandregionen då 
Miljöpartiet bytte sida,  från oss till alliansen.  
 
Mer glädjande som skedde under året. Tack vare engagerat arbete från våra 
unga startades en SSU-klubb i Bollebygd.  
  
Nu gäller det för oss att förverkliga och leverera, både i Stockholm och i 
Bollebygd. Vi styr visserligen i minorietet på bägge ställen men genom 
smarta överenskommelser kan vi komma framåt.  
 
Vi har stora utmaningar i kommunen att förverkliga, bygga nya skolan i 
Bollebygd, sedan renovera högstadiet. Men viktigaste är att förverkliga nya 
resecentret på Götalandsbanan med allt som kommer där till. Århundradets 
utmaning! Att förbättra verksamheterna i skolan/förskolan och i omsorgen 
samt motarbeta arbetslösheten ligger oss också varm om hjärtat 
 
Dessutom ska vi utveckla demokratin så fler får vara med och diskuterar och 
tycka till, både inom vårt parti och i kommunen.  
 
Nu har ví verktygen, nu kan jobbet börja. 

 

 

Styrelsen 

 

 

Barbro Orrestrand  Lars-Erik Olsson   Emma Isfeldt 

 

 

Otto Andreasson  Linnea Andreasson   Jakob Engelbrektsson

    

 

Rolf Söderlund  Beatrice Ekelund   Ulf Rapp  

 

 

   David Hedin     Peter Rosholm 
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Året kommer handla om hur vi ska styra kommunen och utveckla 

partiet.  
 

 

Här kommer några hållpunkter för verksamheten 

 

Våren 2015 

 Sista lördag i månaden, torget 

 Utbildning nya förtroendevalda 

 1 maj, familjedag 

 Fäst i Bollebygd 

 Partikongressen 29-31 maj 

 

 

Hösten 2015 

 Sista lördag i månaden, torget 

 Forts. utbildning nya förtroendevalda 

 Töllsjö marknad 

 Julmarknad 

 

Framtidspartiet 

Bollebygd 

Verksamhet 2015 
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Förslag 

Mötesplan 2015 fram till årsmötet 2016 
 

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

meddelas. 

Arbetsutskottet träffas kl. 17.00 

 

2015:  

18 mars, 15 april,  6 maj, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 11 november. 

 

2016:  

13 januari (kl 17.00), 10 februari. 

 

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

 

2015:  

20 maj, 26 augusti, 21 oktober, 2 december. 

 

2016:  

13 januari , 9 mars (Årsmöte). 

 

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

 

Politikergruppsmöte 
Dessa möten hålls inför kommunstyrelse/kommunfullmäktigemöten. På möten förbereds 

kommande KS/KF-möte  men även andra aktuella frågor. Dessa möten börjar kl 18.00 

och hålls normalt i partilokalen, om inte annat meddelas. De hålls tillsammans med V och 

Mp. Alla medlemmar är välkomna. 

 

2015:  

21 januari,  17 februari, 17 mars, 8, 21 april, 27 maj, 10 juni, 19 augusti, 15 september, 8, 27 

oktober, 17 november, 8 december.  

 

Övrigt: 
1 maj: Familjedag 

30 maj: Fäst i Bollebygd 

13 september: Töllsjö Marknad 

29 november: Julmarknad i Bollebygd 

 
 

Socialdemokraterna  
Bollebygd 
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