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BOLLEBYGD, EN DEL AV MÖJLIGHETERNAS LAND
Vi socialdemokrater kommer att föra en politik som skapar förutsättningar och ger mojligheter för 
Alla — inte bara för några, vi kallar det möjligheternas land.

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 dock inte nöjda med att bevara, utan vi vill utveckla välfärden. Invånarnas önskningar 
och behov ska vara ledstjärnan. Vårt motto ska vara ”Bättre än privat”. Med detta menar vi att våra 
verksamheter ska var av så bra kvalité att det inte ska finns behov av privatfinaniserade lösningar. 
Vårdtagaren och barnen i skolan får aldrig bli en vara på en marknad.

Verksamheterna ska var demokratiskt styrda så att medborgarna har insyn i verksamheterna.

 Detta vill vi, socialdemokrater, göra tillsammans och i dialog med kommuninvånarna och i 
samverkan med våra anställda.

ÖKA INVÅNARNAS DELAKTIGHET
Emma har bott i Töllsjö i 4 år. Innan hon, hennes man och barn flyttade dit undersökte de hur barnomsorgen 
och skolan fungerade. De upptäckte då hur enkelt det var att få kontakt med kommunens tjänstemän och  
politiker, det var de inte vana vid från Göteborg. Närheten i den lilla kommunen har gjort att Emma, som 
alltid varit samhällsintresserad, har faktiskt också börjat engagera sig  lite politiskt, för S förståss..

Bollebygd har goda förutsättningar på flera områden. Den lilla kommunens fördel är närheten mellan 
förtroendevalda och invånarna. Trots detta har vi en allt äldre skara förtroendevalda. Yngre tycker våra 
beslutsforum är tröga och ålderdomliga. Därför måste vi 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:

• Större elev- och föräldrainflytande i skolan
• Servicetagarnas/brukarnas inflytande och delaktighet ska öka
• Utveckla samarbetet med ungdomsråd, föreningar, byalag och övriga lokala 

utvecklingsgrupper

EKOLOGISKT HÅLLBAR KOMMUN
 Marc och Emma har just flyttat till Bollebygd. Emma är en Boråstjej. Marc kommer från en förort  
till Mancester i England. Han jobbar som elektriker. Emma jobbar på sjukhuset i Borås. Dom har 
två barn Linn och Liam. På frågan varför de valt att slå ner sina bopålar i Bollebygd svarar Marc 
på svengelska – The green valley. Närheten till allt. To the woods, till Göteborg. And the kids can 
bike to school and soccerground. Man U you know. Emma tillägger, Marc och jag älskar att ströva 
i de gröna omgivningarna och kanske hitta lite svamp. Eller bara lufta Sammy, hunden, bara 5 
minuter hemifrån.
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Vår jord har vi ärvt av våra föräldrar och ska lämnas över till våra barn. Vi inser att vi måste ställa om till ett 
ekologist hållbart leverne. Därför är EKO-kommun tanken viktigt. 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 många 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. 

Det är viktigt med säkra gång- och cykelvägar till skolor, järnvägsstation och busshållplatser samt till affärer 
och service. En prioriteringsplan för utbyggnaden av gång- och cykelvägar ska tas fram.

Töllsjö och Olsfors/Hultafors ska utvecklas. Deras förutsättningar är delvis annorlunda. De ska utvecklas till 
livskraftiga komplement till centralorten.

Landsbygden får inte glömmas bort. Nästan häften av all bostadsbebyggelsen sker där. Därför tycker vi det 
är viktigt att vi 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 
samvara och stimulerar sinnena. Därför är det viktigt att de måltider vi serverar görs lustfyllda och under så 
hemlika förhållanden som möjligt.  Maten ska vara av god kvalite och där så är möjligt, närodlade och 
kravodlade råvaror. Bäst är det när maten tillagas nära där den ska ätas.

Detta tycker vi är viktigt:

• Blandad bebyggelse, villor/flerbostadshus
• Återupprätta EKO-kommunen
• Alla hus som byggs bör vara energismarta 
• Se måltiden som en viktigt del i lärandet och omsorgen

GE BARN OCH UNGDOMAR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR
Anna, mamma till Mia 4 år, tycker det är jättebra att socialdemokraternas politik för förskolan och 
skolan äntligen fått genomslag. Små grupper där barnen blir sedda och får uppmärksamhet.  
Storebror William, som går i 5:an, får också det extra stöd han så väl behöver. Precis som det skall  
vara i en skola för alla !
 
För att barn och ungdomar ska kunna ges goda förutsättningar är barnomsorgen och skolan centrala. 
 Vi socialdemokrater vill ha en skola för alla. I skolan ska alla barn och ungdomar känna sig trygga. 
De ska uppmuntras så att 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 för oss.
Bollebygd skall ligga i fronten bland Sveriges kommuner!

Detta tycker vi är viktigt:

• Öka lärartätheten till 8,2 lärare / hundra elever
• Sätta tak på antal barn i förskolegrupperna
• Aktivt stödja de barn som har svårigheter i skolan
• Bevara och utveckla/driva de skolor vi har i kommunens olika delar
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GE EN GOD OMSORG
Henry är 88 år. Han har jobbat hela sitt långa liv inom jordbruket. Nu på gamla dar har han fått  
svårt med att klara alla hushållsgöromål.  Därför har han fått hjälp av hemtjänsten. Han får nu 
själv bestämma över vad som ska göras på dessa timmar. Det tycker han är bra att  
socialdemokraterna har bestämt.
 Äldre och funktionshindrade har rätt till en god livskvalitet. Det innebär att vi socialdemokrater i 
Bollebygd verkar för en god omsorg. Detta innebär att människor får den vård de behöver men 
också mänsklig omtanke och värme samt att själv få bestämma över sin vardag.

 Vård och omsorg ska bedrivas med människan i centrum. All omsorg och vård skall vara god och 
individuellt anpassad. Brukarnas inflytande, delaktighet och självständighet är viktigt. Kommunens 
individ- och familjeomsorg ska bygga på demokrati och solidaritet. Man ska arbeta med hela 
familjen.

Detta tycker vi är viktig

• Alla över 75 år ska erbjudas minst 2 timmar hjälp i veckan för hemtjänsttaxa.
• Alla boende på Bollegården som vill och kan skall ha möjlighet att vistas ute varje 

vecka efter eget önskemål
• Träffpunkter och fritidsverksamhet för äldre
• Erbjuda bra boende för människor med funktionshinder i kommunen

KULTUR OCH FRITIDSAKTIVITETER ÄR VIKTIGA
 Anna har alltid varit intresserad av musik, hon spelar fler instrument. Lite musikträning har hon 
fått i skolan. Men eftersom kommunen lade ner musikskolan för ett antal år sedan så har hennes 
föräldrar fått betala musikundervisning i Borås. Anna har kompisar vars föräldrar inte har råd till  
detta.
Vi socialdemokrater anser att kulturen skall vara en spjutspets i samhället. Kommunen skall ha det 
övergripande ansvaret för ett rikt och varierat kulturutbud. Barn och ungdomar ska i skolan ges möjlighet att 
prova på kultur. Vill man fortsätta ska vi ha en bra kultur och musikskola som ska innefatta musik, sång, 
teater men även annan skapande kultur. 

Målet för vår kulturpolitik 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. Dessa ska vi stödja genom en bra dialog och ett ersättningsystem som prioriterar barn och 
ungdomar. Fler pojkar än flickor är föreningsaktiva därför behöver vi rikta speciell uppmärksamhet kring hur 
vi får fler flickor aktiva.

Detta tycker vi är viktigt:

• Kulturskola ska startas
• Samlingssal för kultur behövs
• Studieförbund och idéburna föreningar skall stödjas
• Ett friluftsområde på Rinnaområdet
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ARBETE OCH FÖRETAG
Bengt har en längre tid haft en egen verksamhet inom tryckeribranschen. Han har gjort detta vid sidan om 
sitt ordinarie arbete. Sina maskiner har han hittills haft i ett garage som han hyrt. Nu känner han att han vill  
satsa mer på sin verksamhet och driva den på heltid. Han har kontaktat kommunen och frågat om det finns 
någon bra lokal att hyr eller ev. bygga en egen. Han blev bra bemött och inbjuden till att träffa  
kommunledning. De visade vilka planlagda områden fanns men även vilka nya områden som skulle  
planeras. De tipsade också om vilka fastighetsägare man kunde kontakta för att hyra lokaler. De berättade 
också om sitt arbete för att få arbetslösa ungdomar ut i jobb och vilket stöd som fanns till detta. Bengt  
kontaktade en av fastighetsägarna han blivit tipsad om där han sedan hyrde en lagom stor lokal. Till sin  
hjälp anställde han också två ungdomar som han lärde upp på maskinerna. 

För oss socialdemokrater är jobben viktiga. De som har ett eget arbete och inkomst känner sig behövd i 
samhället och kan försörja sig och bidrag till samhällets välfärd. Detta är viktigt för självkänslan och den 
personliga friheten samt för ett rättvisare samhälle. 

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. Dessutom ska kommunen arbetet aktivt med att förhindra 
arbetslöshet främst bland unga. 

Detta tycker vi är viktigt:

• Bättre beredskap när det gäller mark och lokaler i kommunen
• Samarbeta med företag för att minska arbetslösheten främst bland unga
• Satsa på vuxenutbildning så att individen får en starkare ställning på arbetsmarknaden
• Öka antalet sommarjobbare i kommunens verksamheter

BOLLEBYGDS KOMMUN, EN ATTRAKTIV OCH KONKURRENSKRAFTIG 
ARBETSGIVARE
Ulla jobbar som undersköterska i kommunen äldreomsorg. Hon har jobbar där i många år. Nu har hon fått  
erbjudande om att gå upp till heltid från sin 76%-iga tjänst. Hon har tackat nej till erbjudandet just nu 
eftersom hon vet att erbjudandet kvarstår. Några av hennes arbetskamrater har nappat och gått upp till  
heltid. Det ställs stora krav inom omsorgen att vara lyhörd för vårdtagarnas önskningar. Man har också 
regelbundet utbildningar och workshops om hur man ska bli bättre på detta. Arbetsledningen är tillgänglig 
och lyhörd för våra synpunkter och förändringsförslag. Varje år har vi en utflykt kombinerad med utbildning 
som vi försöker få med så många som möjligt av personalen på. 

 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. Arbetstiden ska ha som grund heltid 
med deltid som möjlighet. I alla förändringar ska konsekvensbeskrivningar göras som behandlar arbetsmiljö 
och brukarperspektivet. 

 

Detta tycker vi är viktigt:

• Heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet

• Kräva kollektivavtal och meddelarfrihet även för personal i företag som utför uppdrag åt 
kommunen

• I betydligt större utsträckning än idag, ta tillvara och stimulera de synpunkter och idéer som 
personalen har, på hur verksamheter ska genomföras


