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Förslag till dagordning 

 

§ 1. Mötets öppnande 
 

§ 2. Godkännande av dagordningen 

 

§ 3.  Gäst: Christer Falk 
 

§ 4. Val av mötesfunktionärer 
A) Mötesordförande 

B) Mötessekreterare 

C) Två justerare 

D) Två rösträknare 

 

§ 5. Godkännande av kallelse 
 

§ 6. Föredragning av 2015 
A) Verksamhetsberättelse 

B) Ekonomisk berättelse 

C) Revisorernas berättelse 

 

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet 

 

 § 8. Val 
A) Ordförande på ett år 

B) Kassör på två år 

C) Fem styrelseledamöter på två år 

D) En revisor på två år 

E) En revisorsersättare på två år 

F) Valberedning på ett år 

G) Granskare av partistöd 

 

§ 9. Val av firmatecknare 
 

§ 10. Verksamhet 2016 

A) Verksamhetsplan 

B) Budget 

 

§ 11. Ev. motioner 

 

§ 12. Information 
 

§ 13. Avslutning 

Årsmöte med Bollebygds Arbetarkommun  
Onsdag den 9 mars 2016 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 kommunfullmäktige-

gruppen träffas inför sammanträden med kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

 

Medlemsantal 
Vid 2015-års slut hade vi 90 betalande medlemmar, sedan förra årsskiftet hade vi minskat 

med 6 medlemmar. 

 

Verksamhet 

 
Medlemsmöten 

Vi har under året genomfört 5 medlemsmöten förutom årsmötet. Vi har på dessa 

medelmsmöten haft ett studiebesök på Flugger, haft besök av riskdagsman Petter Löberg, 

diskuterat budgetarbetet i kommunen, distriktskongressen, och aktuell politik.  

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

bjöd vi på en jullandgång i december. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande: Barbro Orrestrand  

Vice ordförande: Lars-Erik Olsson 

Kassör: Otto Andreasson, 

Sekreterare: Christina Hein 

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

Isfeldt, 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: Peter Rosholm 

Facklig ansvarig: Jan Köster 

Redaktionsutskott: VU 

Revisorer: Börje Lundin och Leif Arvidsson 

Revisorsersättare: Gunilla Magnusson och Roger Svensson 

Valberedning: Jakob Engelbrektsson och Ralph Utbult 

 

Bollebygds Sossetjejerna 

 På torget har vårt tält ”Sossetjejer” synts flera gånger. 

 

SSU-klubben 

Denna klubb som startade under 2014, har tyvärr varit vilande under delar av året p.g.a. av 

att flera medlemmar har flyttat för studier på annan ort. 
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Facebookgruppen ”Sossarna i Bollebygd”  

Vår Facebookgrupp används aktivt. Vi har idag ett 59 medlemmar i gruppen.  Målsättningen 

är att det ska bli betydligt fler. 

 

BollebygdsSossen 

Vårt nyhetsblad har tyvärr legat nere under året. 

 

1:a maj  

Som tradionen bjuder, 8:e gången, genomförde vi familjedagen på torget i 

Bollebygd. Denna var  som vanligt välbesökt. Bland aktiviteterna kan 

nämnas ponnyridning, ansiktsmålning, visning av räddningstjänstens 

bilar. Underhållningen bestod av Bollebygdsbandet  ”Trivia”. Som talare 

hade vi Helle Klein, präst och socialdemokratisk debattör. 

 

Torgmöte  

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

i Bollebygd med ”gissa vikten på julosten”, på vårmarknaden i Bollebygd samt på Töllsjö 

marknad. 

 

Studier  

Under året genomförde vi två studieciklar ”Medlemsutbildning steg 1 med Otto Andreasson 

som cirkelledare och ”Valet 2018” med Peter Rosholm som cirkelledare. Målsättningen för 

den sistnämna utbildningen är att ge underlag för valmanifest och valrörelse inför valet 

2018.  

Fler av oss deltog på partidistriktets ”Sjuhäradslyft” med återkommande föreläsningar på 

Viskadalens folkhögskola.  

 

Emma Isfeldt, Ulf Rapp och Lars-Erik Olsson deltog i gruppledarutbildningen och Peter 

Rosholm i kommunalrådsutbildningen som anordnades av socialdemokraterna i Västsverige. 

 

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 

 Barbro Orrestrand , ledamot i distriktsstyrelsen, ersättare i VU. 

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

 Kjell Richardsson och Sigge Boden, ledamöter i seniorutskottet 

 Jan Köster, ledamot i fackliga utskottet 

 Otto Andreasson, ersättare valberedningen samt ledamot i internationella utskottet 

 Beatrice Ekelund, ledamot i valberedningen 
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Kommunstyrelsen 
Peter Rosholm (gruppled. och ordf.) 

Renée Södermyr 

Emma Isfeldt 

Beatrice Ekelund 

Lars-Erik Olsson (ers.) 

Ulf Rapp (ers.) 

 

 

Bildning & omsorgsnämnden 
Ulf Rapp (gruppled. och ordf.) 

Barbro Orrestrand 

Jan Köster 

Helena Thelin (ers.) 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Lars-Erik Olsson (gruppled. och ordf.) 

Jakob Engelbrektsson 

Otto Andreasson 

Maja Rosholm (ers.)  

 

Jävsnämnden 
Jonas Ahlgren (gruppled. och ordf.) 

Niklas Isfeldt 

 

Valnämnden 
Jonas Ahlgren (gruppled. och ordf.) 

Kjell Richardsson 

 

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 

(Bollebo) 
Jonny Svensson (gruppled. och  ordf.) 

Peter Rosholm(ers.) 

 

Kommunrevisionen 
Per Wignäs (gruppled. och vice ordf.) 

Ralph Utbult 

 
 

 

 

Våra representanter i nämnder och styrelser i Bollebygds kommun 2015 

Våra representanter i Västra Götalandsregionen 

 

Peter Rosholm,  ersättare i Regionfullmäktige och ersättare i Regionutvecklingsnämnden 

Barbro Orrestrand, ersättare i regionfullmäktige och ledamot i Hälso–  

och sjukvårdsnämnd söder. 

Otto Andreasson, ledamot i styrelsen Västarvet 

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  2015 

Gunnel Brandt (gruppledare och ordf.) 

Peter Rosholm 

Barbro Orrestrand 

Lars-Erik Olsson 

Helena Thelin 

Otto Andreasson 

Ulf Rapp 

Emma Isfeldt 

Jakob Engelbrektsson 

Gunilla Magnusson 

Rolf Söderlund (ers.) 

David Hedin (ers.) 

Jenny Johansson (ers.) 

Ralf Berndtsson (ers.) 

Maja Rosholm(ers.) 
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Politiken 
 

Rikspolitiken 

2015 var ett speciellt år politiskt i Sverige. Det började redan 2014 efter att S och Mp bildat 

regering. I riksdagen fick regeringen inte genom sin budget utan alliansbudgeten gick 

igenom med stöd av SD. Efter att Stefan Lövden varslat om nyaval tillkom den s.k. 

Decemberöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna. Den innebar att en 

minoritetsregering garanterades att deras budget gick igenom i riksdagen. Tyvärr blev denna 

uppgörelse inte långlivad. KD var det första parti som inte stod upp bakom uppgörelsen. 

Stora delar av M följde efter.  Men regeringen lyckades ändå få igenom värbudgeten och 

statsbudgeten för 2016. Det innebar att för första gången på 9 år hade Sverige en statsbudget 

som inte ökade klyftorna i samhället utan tvärtom minskade dem. En annan utmaning som 

präglade året var den allt större flyktingströmmen från främst krigets Syrien. Sverige blev, 

fördelat på antal invånare, den överlägset största mottagaren av flyktingar i Europa. Flera 

länder i främst i EU:s östra delar vägrade hjälpa till alls. Ca 160.000 flykting kom till 

Sverige under året. I slutet av året var anspänningen för samhället så stor att riksdagen tog 

beslut om förändringar av reglerna, ex. Id-kontroller innan man tilläts komma till Sverige 

och tillfälliga uppehållstillstånd som standard. Dessa beslut var svårsmälta och inte lätta att 

argumentera för.  

 

Region Västra Götaland 
I regionen bestämde sig Mp att gå ihop med allianspartierna i en grön-blå majoritet. De 

startade med en skattehöjning och lovade skicka mer pengar till sjukhusen. Verkligheten 

blev att inte heller dessa pengar räckte för att förhindra stora underskott i sjukhusen. De 

styrande grönblåa startade upp en privatiseringskarusell med mer vårdval och mer privata 

utförare  av Stockholmsmodell, utan större analys. Mödravården är nu i tur för privatisering. 

Dessutom valde de all lägga ner flera vårdcentraler som inte klarade sina budgetar. 

 

Forts. 

Verksamhetsberättelse från Kommunfullmäktigegruppen 
 

Inför varje KF sammanträde har vi träffat MP och V för  en genomgång av föredragnings-

listan.  Vi har haft många diskussioner om det politiska läget både med våra samarbets-

partner och i den egna gruppen. 

 

Peter Rosholm har lämnat information om det aktuella läget i kommunen ang budget mm. 

Vid  gruppmötet har även lämnats information från våra ordförande i dom olika nämnderna 

och Bollebo. 

Efter varje KF sammanträdet har vi haft en liten uppföljning om vilka beslut som har tagits. 

 

Eftersom S är styrande i kommunen har vi andra möjligheter att påverka utvecklingen 

genmemot när vi var opposition. Därför har vi inte ställt några frågor och bara deltagit i en 

´motion tillsammans med Mp och V om 6 timmars arbetsdag. 

 

Gunnel Brandt, Gruppledare och ordf.   

Kommunfullmäktige 
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Några nedslag i Bildnings-och Omsorgsnämndens verksamhet 2015 

2015 började med en rivstart och så har det fortsatt. Knappt hade nyårsklockorna klingat ut 

innan jag blev kallad till soc. jouren för att underteckna ett beslut om LVU. Ett barn i 

kommunen som inte kan få sin uppfostran eller trygga uppväxt garanterad av sina 

vårdnadshavare. Det ansvaret tar efter utredning av våra soc. sekreterare och beslut av mig 

numera staten. Med ens blev makten väldigt tydlig. Vetskapen att vara den som fattar beslut 

om att skilja barn från dess föräldrar hissnar. Men det är en viktig möjlighet och skyldighet 

som lagen ger oss , för barnens skull. Det är fler än man tror som far illa i vårt samhälle, och 

då måste samhället ställa upp.  

Vi har haft en stor chefsomsättning i både skola och omsorg, bl.a avled en av våra rektorer i 

januari och en hel förvaltning drabbades av stor sorg och bestörtning. Rutinerna vid kris-

hantering fungerade, rätt åtgärder sattes omgående in av en tydlig och kompetent ledarstab. 

Snart var den högkvalitativa undervisningen igång igen i våra skolor.   

 

Nämnden har fortsatt satsningen med fler förstelärare. Det ger en fördel i konkurrensen med 

de andra kommunerna om lärarna, som i dagens arbetsmarknad kan välja och vraka bland 

anbuden.  

Hög sjukfrånvaro 16% inom  äldreomsorgen, att jämföra med 8% -14. Svårt att rekrytera 

utbildad omvårdnadspersonal.  

Forts. 

Kommunen 
Att växa in i rollen som styrande i kommunen var en omställning. Att styra i samverkan med 

V och Mp fungerade bra. Eftersom vi inte hade majoritet så krävdes det förhandlingar med 

alliansen och främst M, det var en utmaning. Kommunen hade precis genomgått den största 

omorganisationen sedan kommunen bildats, alla förvaltningschefer utom en var nya, så det 

var mycket uppstart och organisationsdiskussioner.  

De största frågorna under året var kommande Götalandsbana och flyktingmottagningen.  

 

Kommunen tog emot många, främst ensamkommande flyktingbarn. I slutet av året öppnade 

kommunen på förfrågan fråm Migratíonsverket ett ankomstboende i Eriksdalsparken i 

Olsfors. Boendet iordningsställdes på bara två dagar tack vare kommunens fantastiska 

personal. Tyvärr blev boendet inte så långlivat då ett kraftigt skyfall underminerade delar av 

fastigheten så boendet fick evakueras. 

 

Kommunens största investering någonsin var byggandet av nya F-6 skolan i Bollebygd. 

Detta startade under året. Bredbnadsutbyggandet fick en skjuts framåt och arbetet med ny 

brandstation i Töllsjö löstes. 

 

Övrigt prioriterat för oss har varit ungdomsarbetslösheten, jämställdhet och HBTQ-arbete, 

ökat bostadsbyggande,kvaliteten i förskolan/skolan samt bekämpandet av 

främlingsfientlighet och rasism. 
 

 

 Peter Rosholm 

Gruppledare och ordförande 

Kommunstyrelsen 
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Ulf Rapp, gruppledare och ordf. 

Bildning och Omsorgsnämnden 

Vi har tagit emot ett ökat antal flyktingar, från 6-7 i början av året till 23 nu. Avtalet –2015 

angav 25 . Nytt avtal i mars 2016  , baserat på tidigare mottaget antal, arbetsmarknad mm. Ett 

ökat antal förväntas. 

Vi tog emot 40 ensamkommande barn, för 2016 är avtalet med Migrationsverket  67 st. 

 

Arbete uppstartat med handlingsplaner för avskaffande av delade turer, ökad grund-

bemanning, färre timanställda. 

Nej till ugglan, privat utförare av hemtjänst. 

Avslag på motion om komvux till alla, (prestationsbaserat eller pott) statlig satsning 

kommer ,lagstadgar 4/6 steg, minskat söktryck i kommunen, däremot ta med det till budget-

2017. Inget med i vår budget 2016, fullmäktige biföll motionen i februari 2016. 

 

Avslag på motion gällande regler för resor med viss kollektivtrafik till och från daglig 

verksamhet , motionären vill att de som åker skall få,göra ett eller flera stopp på vägen såsom 

andra som har ett månadskort till kollektivtrafiken. Dock är det skillnad, dessa resor görs ofta 

kollektivt (fler i fordonet) och alla resor måste beställas separat. Den enda likheten med ett 

månadskort är kostnaden ( tur och retur 110 kr/ dag). Kostnaden för resor vardag till och från 

daglig verksamhet under en månad skulle då bli 2 200 kr. Som rimlig kostnad ansågs dessa 

resor inte skulle kosta mer än för gemene man, varav en rimlig kostnad sades vara 

motsvarande månadskort, a 715 kr, inom kollektivtrafiken. Nämnden betalar 

mellanskillnaden. Kommunen bokar resorna ToR hemmet, övriga resor bokar och betalar 

individen själv.  

Beskrivit behovet av boende och daglig verksamhet för personer med autism och asylplatser 

för ensamkommande barn. Och lämnat vidare till Kommunstyrelse och Samhällsbyggnads-

nämnden. 

Förvaltningen har inlett arbetet med Handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 
 

Vi startade ett evakueringsboende i Olsfors , dygnet runt med volontärer, inhyrda, politiker 

och personal från förvaltningen. Tyvärr var vi tvugna att stänga alldeles för tidigt, eftersom 

Eriksdalsparken höll på att rasa ihop. 

Uppstart av brukardialog med PRO SPF och anhöriggrupp.  

Jul i Gemenskap med 40 gäster. 

Budgetunderskottet låg på -3,8 miljoner som värst under året, -1,2 milj vid årets slut. 
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Lite kort om vad socialdemokraterna i Samhällsbyggnadsnämnden jobbat med under 

2015 

 

Ett spännande och turbulent första år för nämnden. De första mötena var långa och det tog 

ett antal möten innan strukturen mellan tjänstemän och politiker satte sig. En annan svårighet 

var gränsdragningen mellan Kommunstyrelse och nämnden men med mycket diskuterande 

under året har det mesta satt sig.  

 

Under året har planchef och en planarkitekt sagt upp sig. Kommunen kom överens med 

förvaltningschefen att gå åt olika håll. Detta medförde att miljöchef Ann-Charlotte Lind 

under en period var chef för tre verksamheter samtidigt (miljö, plan och verksamhetschef ). 

Ann- Charlotte blev sedermera förvaltningschef. Ny planchef blev Fredrik Enqvist som 

började sin anställning i oktober.  

 

Här kommer ett axplock av de beslut som nämnden fattade under året.  

Tomtpriserna på Bergadalen. Bredbandsstrategi Planbesked för Fjällastorp 150-200 

bostäder. Bollebygds kyrkby Tyftet 2 ca 40 tomter Avfallsplan för samråd tas 2016. Ett 

försök till bostadsförsörjningsplan som stoppades av borgarna och SD, de tyckte att 

tillväxten var för hög ca 2-2,5 %. De tyckte att det räckte med 1,4 %. Det lustiga är att de 

beslut vi har tagit i nämnden genererar en tillväxt på ca 2,5-3 %. Sist men inte minst skolan 

har påbörjats och det löper på i enlighet med plan. 
 

 

 

Lars-Erik Olsson, gruppledare och ordf. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Vad har hänt i Bostadsstiftelsen Bollebo 

 

Under verksamhetsåret 2015 har Bollebo i första hand arbetat med byggandet på 

Skattegårdstomten med 58 nya lägenheter. 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. 

För framtiden arbetar styftelsen för att vara en aktiv part i kommunens framtida utveckling 

inte minst kring det kommande resecentret. 

 
 

 

 

 

 

Jonny Svensson, gruppledare och ordf. 

Bollebygds Hyresstiftelse Bollebo 
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Balansräkning (Otto) 
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Revisionsrapport (Otto) 
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Slutord 

Då har vi avslutat ett mycket spännade och turbolent år. Återigen har 

socialdemokraterna makten i Bollebygds kommun och i riksdagen. 

Visserligen som minoritetsstyre, men ändå. Visst är det glädjande. I 

kommunen var det 17 år sedan förra gången.  

 

Mycket av året har gått åt till att forma det nya politiska styret i komunen. 

Vi har dessutom efter bästa förmåga hanterat den stora strömmen av 

nödsökande människor som sökts sig till vårt land och vår kommun.  

 

För framtiden behöver vi jobba aktivt med partiets interna arbete, 

rekrytera fler medlemmar och föra tydligare ut vår  

socialdemokratiska ideologi.  

 

Vi måste fortsätta tydligt stå upp mot främlingsfientligheten och rasismen 

i samhället. 

 

Med det vill den avgående styrelsen tacka för sig och önska den 

kommande styrelsen all lycka. 

 

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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Mötesplan 2016 fram till årsmötet 2017 

 

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

meddelas. 

Arbetsutskottet träffas kl. 17.00 

 

2016: 16 mars, 20 april,  25 maj, 17 augusti, 21 september, 26 oktober, 23 november. 

 

2017: 11 januari (kl 17.00), 15 februari. 

 

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

 

2016: 18 maj, 31 augusti, 26 oktober, 7 december. 

 

2017: 11 januari , 8 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. 

 

2016: 19 januari,  9 februari, 15 mars, 29 mars, , 26 april, 17 maj, 7 juni, 23 augusti, 6 

september, 11 oktober, 8 november, 6 december.  

Året kommer handla om hur vi ska utveckla styrandet av kommunen och utveckla partiet, 

inte minst öka antalet medlemmar. 

 

Här kommer några hållpunkter för verksamheten 

 

Våren 2016 

 Sista lördag i månaden, torget 

 Studier ”Valet 2018” 

 Distriktskongressen 

 Styrelsekonferens Viskadalen 

 1 maj, familjedag 

 28 maj Fäst i Bollebygd 

 

Hösten 2016 

 Sista lördag i månaden, torget 

 Forts. Studier ”Valet 2018” 

 Höstkampanj 

 Töllsjö marknad 

 Julmarknad Bollebygd 

Verksamhet 2016 
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Budget 2016 (Otto) 


