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1.
2.

Upprop
Val av protokollsjusterare
Ärendet i korthet
Förslag digital signering: Måndag 1 november kl 14.

3.

Anmälan jäv

4.

Information från NTF Väst (inga handlingar)

Angela Aylward,
verksamhetssamordnare
NTF Väst 14:00

Ärendet i korthet
Angela Aylward arbetar för NTF som är en idéburen organisation för trafiksäkerhet.
Genom finansiering från Trafikverket genomför NTF ett kunskapslyft för politiker.
Man vill erbjuda politikerna i KS och SBN information om kommunens
trafikolycksstatistik och Nollvisionen. Syftet är att öka kunskapen hos politiker om
visionen om noll allvarligt skadade eller dödade i trafiken. Informationen beskriver även
förebyggande åtgärder som kan bidra till att minska kommunens kostnader för
trafikolyckor. Besöket/informationen tar 20-25 minuter inkl eventuella frågor. NTF har
besökt över 100 kommuner i landet o lämnat samma information.
Till denna infopunkt inbjuds även led+ers i SBN.

5.

Ny uppföljningsprocess, den röda tråden - information (inga
handlingar)

Ulrika Borg, HR-chef
14:30

KS2021/254

6.

7.

Upphävande av utvecklingsplan BoHäM
KS2021/3

Lars Carlsson,
samhällsplanerare 14:45

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds
kommun 2022

Kristina Sunebrand,
folkhälsostrateg 14:50

KS2021/237

8.

9.

Planuppdrag för Flässjum 2:49
KS2019/121

Linnea Säterberg,
planarkitekt 15:15

Inköps- och upphandlingspolicy för Bollebygds kommun (kf
fattar slutligt beslut i ärendet)

Daniel Aronsson,
ekonomichef 15:30

KS2021/214
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10.

Mål och budget 2022-2024 för Bollebygds kommun (kf fattar
slutligt beslut)

"-"

KS2021/213

Sammanfattning
Budgetförslag laddas upp under vecka 42/43, i takt med att de inkommer.
11.

Kommunal skattesats 2022 för Bollebygds kommun (kf fattar
slutligt beslut)
KS2021/268

12.

Taxor 2022 för Räddningstjänstens (SÄRF)
myndighetsutövning (kf fattar slutligt beslut)
KS2021/235

13.

Gymnasiesamverkansavtal inom Boråsregionen (kf fattar slutligt
beslut)
KS2021/244

14.

Svar på motion (S) ansökan om medel för sociala investeringar i
skolan (kf fattar slutligt beslut)
KS2021/93

15.

Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun - återremiss (kf
fattar slutligt beslut)
KS2021/221

16.

Anställning av förvaltningschef på socialförvaltningen (inga
handlingar)

Monica Holmgren,
kommunchef

KS2021/255

17.

Svar på förfrågan från Frivården i Borås om samhällstjänst
KS2021/240

18.

19.

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendet i korthet
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll finns på Bollebygds kommuns hemsida:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-11
Meddelanden
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20.

Anmälningar
 KS2021/2-48 §55 UN Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av
statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”(UN2021212-6)
 KS2021/2-49 Protokoll uppsiktsplikt mot annan nämnd,
utbildningsnämnden
 KS2021/2-57 Minnesanteckningar ägarråd Gryaab 2021-06-03
 KS2021/2-58 Protestlista ang nedskärningar skolan, från Lärarförbundet
MBL budget 2022
Information från ksau info/planberedning (inga handlingar)
Ärendet i korthet
Möte 2021-10-20

21.

Information från politiska uppdrag (inga handlingar)

22.

Kommunchefen informerar (inga handlingar)
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6. Upphävande av utvecklingsplan BoHäM
KS2021/3

Page 5 of 209

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

§142

KS2021/3

Upphävande av utvecklingsplan BoHäM
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver utvecklingsplan för del av
Bollebygd, Härryda och Marks kommuner för upptagningsområdet för en station i Kråketorp.
Genom beslutet upphävs kommunfullmäktiges beslut 2014-09-18, § 80.
Ärendet
Utvecklingsplan BoHäM beskrevs vid dess antagande 2014 som en plattform
för gränsöverskridande samarbete mellan Bollebygd, Härryda och Marks kommuner (BoHäM).
Utvecklingsplanen angav inriktning och målsättning för BoHäM-områdets fortsatta utveckling
medan det fortfarande var aktuellt med en ny tågstation i Bollebygd. Stationen avsågs att
lokaliseras i Kråketorp utmed den framtida järnvägen mellan Göteborg och Borås. Utifrån denna
stationslokalisering togs planprogram och förslag till detaljplaner fram. Sedan
Trafikverket meddelat att den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås inte innehåller någon
station i Bollebygd har planuppdragen tappat i aktualitet och relevans.
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde 2021-04-13, § 58, att man delar
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning om att utvecklingsplan BoHäM ska upphävas, men
även att remittera ärendet till Härryda kommun och Marks kommun, för att möjliggöra för
kommunerna att lämna synpunkter på förslaget om upphävande av utvecklingsplan BoHäM,
senast 2021-06-30. Båda kommunerna har inkommit med svar om att man inget har att erinra
mot upphävandet av planen.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Michael Plogell (FR) föreslår följande;
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver utvecklingsplan för del av
Bollebygd, Härryda och Marks kommuner för upptagningsområdet för en station i Kråketorp.
Genom upphävandet upphävs kommunfullmäktiges beslut 2014-09-18, § 80.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

Beslutsunderlag
 §58 KS Upphävande av utvecklingsplan BoHäM - remiss till Härryda kommun och
Marks kommun
 Härryda kommuns yttrande över Bollebygds kommuns förslag till beslut gällande
upphävande av utvecklingsplan BoHäM
 Yttrande från Marks kommun
 Upphävande av utvecklingsplan BoHäM
 Utvecklingsplan BoHäM (2014)
Skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13

§58

KS2021/3

Upphävande av utvecklingsplan BoHäM - remiss till Härryda
kommun och Marks kommun
Beslut
Kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning om att
utvecklingsplan BoHäM ska upphävas. Kommunstyrelsen remitterar ärendet till Härryda
kommun och Marks kommun, för att möjliggöra för kommunerna att lämna synpunkter på
förslaget om upphävande av utvecklingsplan BoHäM, senast 2021-06-30.
Kommunstyrelsen i Bollebygd uttalar sig fortsatt vara positiv till BoHäm-samarbetet. Bollebygds
kommun avser att som kommun fortsatt verka för att eventuell järnväg byggs längs RV40 och att
expansion av Bollebygds tätort sker i riktning enligt Utvecklingsplan BoHäm i anpassad
omfattning, allt utefter situation att Trafikverket meddelat att den nya järnvägen mellan Göteborg
och Borås inte innehåller någon station i Bollebygd i nuläget.
Ärendet
Utvecklingsplan BoHäM beskrevs vid dess antagande 2014 som en plattform för
gränsöverskridande samarbete mellan Bollebygd, Härryda och Marks kommuner
(BoHäM). Utvecklingsplanen angav inriktning och målsättning för BoHäM-områdets fortsatta
utveckling medan det fortfarande var aktuellt med en ny tågstation i Bollebygd. Stationen avsågs
att lokaliseras i Kråketorp utmed den framtida järnvägen mellan Göteborg och Borås. Utifrån
denna stationslokalisering togs planprogram och förslag till detaljplaner fram. Sedan Trafikverket
meddelat att den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås inte innehåller någon station i
Bollebygd har planuppdragen tappat i aktualitet och relevans.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning om att
utvecklingsplan BoHäM ska upphävas. Kommunstyrelsen remitterar ärendet till Härryda
kommun och Marks kommun, för att möjliggöra för kommunerna att lämna synpunkter på
förslaget om upphävande av utvecklingsplan BoHäM, senast 2021-06-30.
Ledamöternas förslag till beslut
Jonas Ahlgren (S), med instämmande av Rune Kennborn (KD), Hannu Sutinen (L) och Lars-Erik
Olsson (S), föreslår följande tilläggsförslag: Kommunstyrelsen i Bollebygd uttalar sig fortsatt vara
positiv till BoHäm-samarbetet. Bollebygds kommun avser att som kommun fortsatt verka för att
eventuell järnväg byggs längs RV40 och att expansion av Bollebygds tätort sker i riktning enligt
Utvecklingsplan BoHäm i anpassad omfattning, allt utefter situation att Trafikverket meddelat att
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13

den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås inte innehåller någon station i Bollebygd i nuläget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Därefter frågar
ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jonas Ahlgrens (S) m.fl. tilläggsförslag och
finner att förslaget bifalls.
Beslutsunderlag
 §38 KSAU Upphävande av utvecklingsplan BoHäM - remiss till Härryda kommun och
Marks kommun
 Upphävande av utvecklingsplan BoHäM
 Utvecklingsplan BoHäM (2014)
Skickas till
Härryda kommun (kommun@harryda.se), Marks kommun (ks@mark.se), planchef för
kännedom
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-15
1 (2)
Dnr :KS2021/3-2
Kommunstyrelseförvaltningen
Lars Carlsson | Samhällsplanerare
073-464 71 10 | lars.carlsson@bollebygd.se
Kommunstyrelsen

Upphävande av utvecklingsplan BoHäM
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning om att utvecklingsplanen för
BoHäM ska upphävas. Kommunstyrelsen remitterar ärendet till Härryda kommun och Marks
kommun, för att möjliggöra för kommunerna att lämna synpunkter på förslaget om upphävande av
utvecklingsplan, senast 2021-06-30.
Ärendet
Utvecklingsplanen BoHäM beskrevs vid dess antagande 2014 som en plattform för gränsöverskridande samarbete mellan Bollebygd, Härryda och Marks kommuner (BoHäM).
Utvecklingsplanen angav inriktning och målsättning för BoHäM-områdets fortsatta utveckling medan
det fortfarande var aktuellt med en ny tågstation i Bollebygd. Stationen avsågs att lokaliseras i Kråketorp utmed den framtida järnvägen mellan Göteborg och Borås. Utifrån denna stationslokalisering
togs planprogram och förslag till detaljplaner fram.
Sedan Trafikverket meddelat att den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås inte innehåller någon
station i Bollebygd har planuppdragen tappat i aktualitet och relevans.
Ekonomiska förutsättningar
Utan tågstation finns inga ekonomiska intressen för Bollebygds kommun att driva utvecklingsplanen
vidare.
Bedömning
Utvecklingsplanens intentioner vilar på att en ny järnvägsstation i Kråketorp blir verklighet. Det är
orimligt att fortsätta att planera ett samhälle på platsen efter de förändrade förutsättningarna gällande
tågstation i Bollebygd.
Att upphäva utvecklingsplanen är även ett ställningstagande gällande Bollebygds centrumutveckling.
Bollebygds nuvarande stationsområde ges möjligheter att stärkas och utvecklas utan intressekonflikter
mellan två separata stationsområden. En inneboende styrka i dagens stationssamhälle är att merparten
av grundläggande allmänservice (kommunhus, dagligvaruhandel, butiker, torghandel, bibliotek och
restauranger med mera) finns samlad inom gångavstånd.
Bollebygds kommun avser att anta en ny översiktsplan vid årsskiftet 2021/2022. Kommunens
planeringsavsikter för BoHäM-området kommer att beskrivas i den nya översiktsplanen, vilket
innebär att utvecklingsplanen tappar ytterligare i aktualitet och relevans.

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se
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Att behålla utvecklingsplanen som gällande planeringsdokument försvårar förståelsen och
användandet av ny översiktsplan. För att öka tydligheten kring bör endast den nya översiktsplanen ge
gällande rekommendationer för BoHäM-området.
Inför slutgiltigt beslut om utvecklingsplanens upphävande bör Härryda kommun och Marks kommun
ges möjlighet till yttrande.
Beslutsunderlag
Utvecklingsplan BoHäM (2014)
Skickas till
Kommunstyrelsen Härryda kommun, kommunstyrelsen Marks kommun

BOLLEBYGDS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Lars Carlsson

Förvaltningschef

Samhällsplanerare
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UTVECKLINGSPLAN

För del av Bollebygd, Härryda och Marks kommuner

Förslag 2014-06-03
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BORÅS

Utvecklingsplanen är framtagen av FOJAB arkitekter på
uppdrag av Bollebygd, Härryda och Marks kommuner.

FOJAB ARKITEKTER
Uppdragsansvarig: Magdalena Hedman
Elvira Grandin, Emma Olvenmyr, Karin Fagerberg,
Marit Hedlund
RAMBÖLL
Lars Nilsson
ARBETSGRUPP
Bollebygds kommun
Lennart Haglund, samhällsbyggnadschef
Carolin Folkeson, plan- och byggchef
Anna Sundin, planarkitekt

2

STYRGRUPP
Bollebygds kommun
Christer Johansson, ordförande kommunstyrelsen
Peter Rosholm, vice ordförande kommunstyrelsen
Anders Einarsson, kommunchef
Maria Rangefil, tf kommunchef
Härryda kommun
Annette Eiserman- Wikström, ordförande kommunstyrelsen
Mats Werner, vice ordförande kommunstyrelsen
Lars-Erik Kileby, beredningsledare i infrastrukturberedningen
Per Vorberg, beredningsledare miljö- och näringslivsberedningen
Robert Nilsson, vice beredningsledare miljö- och näringslivsberedningen

Härryda kommun
Bertil Widén, samhällsbyggnadschef
Michaela Kleman, planchef
Lennart Dahlberg, stadsarkitekt

Marks kommun
Margareta Lövgren, ordförande kommunstyrelsen
Lisa Dahlberg, vice ordförande kommunstyrelsen
Haleh Lindqvist, kommunchef
Maria Sivedal, infrastruktursamordnare

Marks kommun
Tord Lundborg, förvaltningschef, bygg- och miljökontoret
Sofia Refsnes, planarkitekt

Foton: FOJAB arkitekter om inget annat anges, omslagsfoto från Bollebygds kommun
Kartor & illustrationer: FOJAB arkitekter om inget annat anges
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FÖRORD
I Bollebygd, Härryda och Marks kommuner har vi antagit
en vision som lyder
Gränslöst samarbete
- För oss närmare varandra
- Utvecklar oss tillsammans
- Skapar en bättre vardag
Utvecklingsplanen har denna vision som grund och har
tagits fram på uppdrag av de tre kommunerna. Arbetet
har varit en del av BoHäM-samarbetet, som syftar till att
gemensamt lösa frågor som går över kommungränserna.
BoHäM gör det möjligt att verka som en enhetlig region
utan att administrativa gränser hindrar utveckling.

Christer Johansson, ordförande kommunstyrelsen
Peter Rosholm, vice ordförande kommunstyrelsen
Bollebygds kommun

Denna utvecklingsplan är ett visionsdokument, som anger
inriktning och målsättning för gränsområdet mellan
Bollebygd, Härryda och Mark – ett strategiskt viktigt
område mellan Göteborg och Borås. Utvecklingsplanen
visar vilka möjligheter som uppstår med ett stationsläge
mellan Bollebygd och Rävlanda på en ny stambana
från Göteborg till Stockholm. Utvecklingsplanen
sammanfattar kommunernas vision och ska fungera som
underlag vid framtida kommunal planering.

en fördubbling av befolkningen till 26 000 boende. Ett
modernt resecentrum med bra kopplingar till orterna i
utvecklingsområdet utgör förutsättningar för en hållbar
utveckling.
Vår förhoppning är att visionen och utvecklingsplanen
skall peka ut en, för området, gynnsam riktning som ger
invånare lite mer av det goda livet.

Bollebygd, Härryda och Mark avser att ta till vara och
vidareutveckla den potential och de utvecklingsmöjligheter som området erbjuder. Idag bor ca 13 000 personer
i utvecklingsområdet. Prognosen till år 2040 innebär

Annette Eiserman-Wikström, ordförande kommunstyrelsen
Mats Werner, vice ordförande kommunstyrelsen
Härryda kommun
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Margareta Lövgren, ordförande kommunstyrelsen
Lisa Dahlberg, vice ordförande kommunstyrelsen
Marks kommun

3

TRE KOMMUNER - EN STRATEGI
Vi tar gemensamt ansvar
Bollebygd, Härryda och Marks kommuner kompletterar
varandra och har en bred samsyn kring utvecklingsfrågor. Genom ett starkt kommunövergripande politiskt
engagemang och en gemensam vilja arbetar kommunerna
tillsammans för att möjliggöra en hållbar samhällsutveckling. I samband med denna utvecklingsplan fördjupas
samarbetet samtidigt som gränsområdet där kommunerna
möts utvecklas för att bli hållbart på lång sikt.
Genom ett strategiskt samarbete kring ett specifikt
geografiskt område tar kommunerna del av varandras
styrkor och utnyttjar den potential och de utvecklingsmöjligheter som området erbjuder. Utvecklingsområdet unika
och attraktiva miljö tas tillvara och vidareutvecklas genom
kommunal samordning, koordinering och en gemensam
vision för framtiden.
Vår vision
Bollebygd, Härryda och Marks kommuner har som
gemensamt mål ett hållbart samhälle och en bättre vardag
med högre livskvalitet. Genom förbättrade regionala
kopplingar skulle utvecklingsområdet kunna bli en än

mer integrerad del av göteborgsregionen samtidigt som en
hållbar utveckling och tillväxt möjliggörs.
I kommunernas vision tas utvecklingsområdets befintliga
kvaliteter tillvara samtidigt som transportinfrastruktur,
bostads- och näringslivsutveckling stärks. Genom att
förädla den här delen av kommunerna och gemensamt
satsa på en ny tågstation, attraktiva bostäder, bra handel
och verksamhetsmiljöer i ett strategiskt läge skapas
möjligheter för ökad regional utveckling och integration.
I framtidsvisionen kompletterar utvecklingsområdet
storstaden och attraherar såväl stadsbor som den som vill
bo och arbeta i småstaden med närhet till regionens rika
utbud.
Utvecklingsplan ett första steg
Utvecklingsplanen är ett kommunövergripande visionsdokument som anger inriktning och målsättning för
områdets fortsatta utveckling. Den sammanfattar
kommunernas politiska vision och ska fungera som
underlag vid all framtida kommunal planering inom
utvecklingsområdet.

Planen är en gemensam avsiktsförklaring och beskriver
området ur ett nulägesperspektiv med konkreta förslag
på planeringsåtgärder. Särskilt viktiga frågor i arbetet har
varit områdets kvaliteter och potential, bebyggelseutveckling och markanvändning samt möjligheterna med en ny
tågstation längs den nya stambanan mellan Stockholm
och Göteborg.
Vid den fortsatta planeringen kommer varje kommun
att kunna ta fram en fördjupad översiktsplan för
sitt delområde med utvecklingsplanen som grund.
De fördjupade översiktsplanerna kan sedan följas av
detaljplaner som möjliggör ny markanvändning.
Trafikverkets planering av den nya stambanan följer en
annan lagstiftning med en annan process som kan löpa
parallellt med kommunernas planläggning. Ett nytt
stationsläge kan ingå i den kommunala planeringen men
behöver slutgiltigt prövas i samband med planeringen av
stambanan innan det kan bli verklighet.

Så här ser tidsplanen ut för utvecklingsplanen och
4

den fortsatta planeringen av utvecklingsområdet.
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Utvecklingsplanen täcker in gränsområdet mellan Bollebygd, Härryda och Marks
kommuner som är ett strategiskt viktigt område mellan Göteborg och Borås.

Bollebygds
kommun

Lerum
GÖTEBORG

Härryda
Landvetter
Mölndal

BOHÄM - BOLLEBYGD, HÄRRYDA OCH MARK I SAMVERKAN

Partille

Mölnlycke

Hindås

Härryda
kommun

Olsfors Hultafors
Bollebygd

Sandared

BoHäM är en plattform för gränslöst samarbete mellan Bollebygd,
Härryda och Marks kommuner. Arbetet utgår från en gemensam
värdegrund och gör det möjligt att tackla delade utmaningar med
samlade resurser. Inom samarbetet kan problem som går över
kommungränserna lösas gemensamt och samverkan kan ske inom
bland annat fysisk planering, vård, skola eller infrastruktur.

BORÅS

Rävlanda
Hällingsjö

Samarbetet grundar sig på kommunernas gemensamma
förutsättningar och utmaningar, inte minst när det gäller
infrastrukturella satsningar, men också för bostadsbyggnation,
inflyttning och utbildning. Genom BoHäM finns det utrymme för
utveckling av en rad olika projekt och gör det möjligt för kommunerna
att verka som en enhetlig region där administrativa gränser inte är ett
hinder för utveckling.

Ubbhult
Sätila

Hyssna

Kungsbacka
Marks
kommun
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2020

2024

5

NY JÄRNVÄG - NYA MÖJLIGHETER

6

Ny stambana och Västlänken
Västlänken i centrala Göteborg och en ny stambana
mellan Stockholm och Göteborg är två projekt som
förstärker det hållbara resandet på såväl regional som
nationell nivå. Västlänken är en pendeltågtunnel under
centrala Göteborg med tre stationer, varav två är nya,
som ska göra pendlingen enklare och snabbare med färre
byten. Det är en stor och viktig byggsten i det som ska bli
ett fullständigt transportsystem i Västsverige – vilket också
är en förutsättning för kranskommunernas möjlighet till
tillväxt. Västlänken beräknas vara klar för trafik tidigast
2026.

ut och planering pågår. Trafikverket planerar att ta fram
en trafikeringsutredning för den nya stambanan under
hösten 2014. Antalet tågstopp eller vilka stationer som
kan bli aktuella för snabbtåg har ännu inte beslutats.
Göteborg Landvetter Airport är ett troligt stopp och skulle
kunna bli ett viktigt resecentrum för olika trafikslag som
snabbtåg, buss och flyg. Med en byggstart runt 2020 antas
sträckan Mölnlycke–Bollebygd stå klar runt 2024.

En ny stambana mellan Stockholm och Göteborg kommer
att göra tåget mer konkurrenskraftigt på nationell nivå.
Regeringen har beslutat att sträckan Göteborg-Borås
skall byggas ut till nytt dubbelspår via Landvetter. Första
delen Mölnlycke-Bollebygd ingår i regeringens nationella
framtidsplan. Sträckan ska ingå i den kommande nya
stambanan, som ska byggas med en standard som medger
höghastighetståg (320 km/h). En ny stambana mellan
Stockholm och Göteborg via Jönköping kommer att
medföra en restid på 2 timmar. En spårkorridor har pekats

Pendling till Borås och Göteborg
Närheten till Göteborg, Borås och Göteborg Landvetter
Airport gör utvecklingsområdet till ett strategiskt
välplacerat tillväxtområde. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv är närheten till omvärlden en aspekt som gör
området både attraktivt och konkurrenskraftigt. Sträckan
mellan Göteborg och Borås är Sveriges tredje största
pendlingsstråk med mer än 9,5 miljoner resor varje år. Ett
normalt vardagsdygn har cirka 54000 resande med bil eller
kollektivtrafik.

Den befintliga tågbanans framtida användning kommer
att utredas av Trafikverket i samband med en åtgärdsvalsstudie.
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Strukturbild över den kollektiva infrastrukturen i anslutning till Göteborg
och Borås. Ett nytt stationsläge i utvecklingsområdet mellan Rävlanda
och Bollebygd blir en av fem stationer längs det regionala huvudstråket
mellan Borås och Göteborg. Illustration från rapporten Boråspendeln av
WSP, Bollebygd, Härryda och Marks kommuner 2010.
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Utvecklingsområdet består av tätorterna: Bollebygd, Hindås, Hultafors,
Hyssna, Hällingsjö, Olsfors, Rävlanda, Sätila och Ubbhult. Idag löper en
befintlig järnväg genom området och i framtiden kommer det att korsas
av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg.
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Mölnlycke Landvetter S Göteborg Landvetter Airport
Hällingsjö
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En ny station för pendeltåg mellan Bollebygd
och Rävlanda krävs för att vi ska få en hållbar
utveckling. Idag väljer 80 procent bilen framför
tåget i brist på attraktiva resealternativ.
I Bollebygds kommun pendlar cirka 75 procent av
invånarna till en annan kommun för att arbeta, cirka
20 procent av dessa resor går till Göteborg. I Härryda
kommun pendlar drygt 70 procent av befolkningen men
här går 50 procent av resorna till Göteborg. I Marks
kommun arbetar däremot mer än hälften av invånarna

8

Sätila

Kinna

inom kommunen och knappt 40 procent av resorna går
till andra kommuner, varav mindre än tio procent är
resor till Göteborg*. Trots tillgång till kollektivtrafik ses
tågpendlingen inte som ett alternativ då det tar nästan
dubbelt så lång tid att åka tåg som att ta bilen. Det
befintliga pendeltåget slingrar sig fram med många stopp

* Statistiken baseras på Västra Götalands resvaneundersökning från 2011 och avser förvärvsarbetande invånare i respektive kommun.
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som gör resan ineffektiv. Att åka tåg tar idag cirka 50
minuter mellan Rävlanda/Bollebygd till centrala Göteborg
och cirka 20 minuter till Borås. Att ta bilen samma
sträckor tar cirka 25 minuter till Göteborg respektive cirka
15 minuter till Borås. Till restiden tillkommer dessutom
väntetid och tid för att ta sig mellan hemmet eller
arbetsplatsen och respektive station.

En genare spårsträckning och en effektivare kollektivtrafik skulle
drastiskt minska restiden från utvecklingsområdets centrum till
centralorterna Borås och Göteborg. Satsningen skulle även förbättra
resmöjligheterna för kringliggande orter som Hällingsjö, Ubbhult,
Sätila och Hyssna. Uppskattningen av ny restid är hämtad från
utredningen ”Europakorridoren: Kapacitet och restider” från KTH
2013 med ett restidstillägg på 5 minuter för stationen Landvetter S.

Studier visar att den tillgängliga tiden för daglig
arbetspendling inte är mer än cirka en timme enkel resa
mellan bostaden och arbetsplatsen.
Förkortade restider skulle avsevärt förbättra tillgängligheten och ge förutsättningar för arbetspendling på
längre sträckor än vad som är möjligt idag. Möjligheten
till snabbare tjänsteresor är viktig för näringslivet. Den
ökade nåbarheten till arbetsplatser är en förutsättning för
många invånare att pendla. Med snabba tågförbindelser
ökar regionens storlek vilket bidrar till regional utveckling
eftersom större arbetsmarknadsregioner har en positiv
effekt på den regionala ekonomin.
Det vanligaste färdmedlet i alla tre kommunerna idag
är bilen, uppemot 80 procent av alla resor sker med
bil. Kollektivtrafiken används i liten utsträckning i alla
kommunerna. I Bollebygds kommun använder sju procent
kollektivtrafiken, i Härryda kommun elva procent och
i Marks kommun är det så få som fem procent som tar
bussen eller tåget för sina resor.

Ny station gör resan hållbar
Den nationella och regionala satsningen på ny
infrastruktur genom ny stambana och Västlänken medför
en unik möjlighet. Den nya stambanan skulle kunna
användas för kombinationstrafik, det vill säga både
pendeltåg, regiontåg och snabbtåg. Utöver höghastighetssatsningen mellan Stockholm och Göteborg skulle det
därmed skapas ett gent och effektivt kollektivtrafikalternativ för resor mellan utvecklingsområdet och målpunkterna
Göteborg och Borås. Att placera en ny pendeltågstation i
utvecklingsområdet längs stambanan är att ta tillvara det
unika tillfälle som tågsatsningen på stambanan innebär.
En ny station mellan Rävlanda och Bollebygd skulle
innebära en total omställning av den befintliga
pendlingen i området. Med en effektivare pendeltågtrafik
skulle en stor andel av dagens bilpendlare välja hållbarare
resvanor och en ny tågstation skulle göra det kollektiva
resandet till ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.

* Fröidh, O. och Warg, J. (2013). Europakorridoren: Kapacitet och restider. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan.
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En aktuell utredning* visar att interregiotåg är ett
nödvändigt komplement till höghastighetstågen för att
få ett heltäckande trafiksystem längs den nya stambanan.
Interregiotågen kan vara av samma tågtyp som höghastighetstågen och behöver ur kapacitetssynpunkt ha nästan
lika korta körtider som höghastighetstågen. Med en interregiolinje som stannar i Rävlanda/Bollebygd kan restiden
mellan Göreborg och Borås uppgå till 34 minuter.
Utvecklingsområdets mitt - nytt tillväxtcentrum
Ett nytt stationsläge mellan Rävlanda och Bollebygd i
utvecklingsområdets mitt skulle nå hela utvecklingsområdets invånare. Redan idag sker mycket av tillväxten i detta
läge trots avsaknaden av konkurrenskraftig kollektivtrafik.
Planerad utbyggnad och lokal tillväxt skulle framöver
kunna ske i anslutning till ett modernt resecentrum
och utgöra basen för en hållbar regional utveckling i
Bollebygd, Härryda och Marks kommuner.

9

FÖR ATT ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN OCH BINDA SAMMAN
VÅR REGION PÅ ETT HÅLLBART SÄTT
ÄR VI ÖVERENS OM ATT
stärka den regionala tillgängligheten till Göteborg och Borås
stärka den regionala tillgängligheten till Göteborg Landvetter Airport
och världen

minska klimatpåverkan genom att minska andelen resor med bil, och
öka andelen resor med kollektivtrafik, gång- och cykel
skapa attraktiva boendemiljöer, bra service och möjligheter för
verksamhetsetableringar med bra kopplingar till kollektivtrafik

stärka den lokala tillgängligheten i utvecklingsområdet genom en
gemensam strategi för infrastruktur

VI TAR ETT GEMENSAMT ANSVAR FÖR ATT
underlätta för människor att röra sig genom att satsa på
nya kopplingar till kollektivtrafiknoder

utveckla gemensam kommunal och kommersiell service i strategiska
lägen

erbjuda ett boende med närhet till arbetsplatser

erbjuda möjligheter till natur och rekreation för säväl besökare som
boende

möjliggöra ett brett utbud av olika boendeformer

Utvecklingsområdets unika kvaliteter kan förädlas och
bli tillgängliga för fler genom en god förvaltning och en
10

gemensam satsning på hållbar infrastruktur. Utsikt mot
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Rävlanda västerut. Foto: Bollebygds kommun

En hållbar samhällsplanering kan minska
de regionala utsläppen med 20 procent
					Trafikverket 2012
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ATTRAKTIV IDENTITET OCH KARAKTÄR

12

Storstadsbo på landet
Barnfamilj, entreprenör, naturmänniska, småstadsbo eller
kreativ bohem. Utvecklingsområdet rymmer en mångfald
av identiteter med plats för alla, vilket gör det möjligt för
varje individ att vara sig själv. I utvecklingsområdet är
människor trygga, stolta och självständiga och måna om
gemenskapen. Det finns ett stort intresse för samhällets
utveckling och många tar tillvara möjligheten att vara
med och påverka bygdens framtid. Entreprenörsandan är
ett signum och ett rikt föreningsliv vittnar om det stora
intresset för en aktiv fritid.

Det lilla samhället som gör vardagen enkel
Utvecklingsområdet är ett levande bevis på småstadens
attraktivitet och en levande landsbygd. Här finns tillgång
till aktiva småstadscentra, en mångfald av boendeformer,
ett innehållsrikt landskap och ett bra utbud av samhällsservice. Utvecklingsområdet är både en plats som man kan
flytta till och en miljö där man kan välja att bo kvar.

Utvecklingsområdets läge i naturskön miljö med nära till
storstadens puls återspeglas i beskrivningen av utvecklingsområdets invånare som stadsbor på landet. Grönt,
skönt och bekvämt men med storstadens och världens
utbud nära inpå. En miljö där närhet, tillgänglighet,
trygghet, välbefinnande och hälsa är viktiga faktorer för
en medveten och intresserad allmänhet.

Natur- och kulturlandskapet är unikt med dalgångar,
skogsbeklädda berg, meandrande åar och gårdar i
gammal odlingsbygd. Här finns fantastiska natur- och
kulturvärden i form av unika biotoper, ovanliga arter och
traditionellt brukad odlingsmark. Rekreativa, biologiska
och historiska värden förenas i utvecklingsområdets rika
naturmiljö.

Bostadsmarknaden är attraktiv med valmöjligheter som
sträcker sig från småstadens stads- och villakvarter till
rofyllda lägen i odlingslandskapet och skogens bryn.
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Inom utvecklingsområdet finns ett aktivt näringsliv med
levande småstadscentra, små och stora verksamheter, gott
om entreprenörer och verksamma inom kultur. Företagsklimatet brukar rankas högt, den kommunala företagsservicen är mycket bra och det finns goda förutsättningar för
nyetableringar och ett bra samverkansklimat.
Skola och barnomsorg är prioriterade områden i alla tre
kommunerna med generös budget och höga kvalitetskrav.
Den stora inflyttningen av barnfamiljer till utvecklingsområdet är ett bevis på en framgångsrik utbildningsstrategi. Begreppet bra skolor är en självklar del av områdets
identitet.

En fantastisk uppväxtmiljö, ett attraktivt boende med trädgård eller närheten
till skog och mark är några av de kvaliteter som bidrar till utvecklingsområ-

CC BY SA TAUNO ERIK

CC BY KAKAKROKODIL

CC BY M HANSSON

dets attraktionskraft.
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Storåns dalgång med äldre gårdar och beteshagar är
del av områdets karaktär med sin pittoreska och unika
landskapsmiljö. Bildens beskrivande texter, som ”Mysigt
centrum” och ”Bra för familjen”, är exempel på kvaliteter
som pekats ut i samband med utvecklingsplanens

Hobbitlandskapet
Det böljande landskapet, utvecklingsområdets rofyllda
tempo och småskaliga karaktär associerar till livet på den
engelska landsbygden. Ett vackert hobbitlandskap där
vardagen är innehållsrik och behaglig, som en modern
variant av brittisk ”Countryliving” fast i svensk miljö.

14

Liknelsen är lite humoristisk men sammanfattar mycket av
utvecklingsområdets karaktär och identitet. Den rymmer
det hemtrevliga, trygga och företagsamma men också
det som är fantastiskt, äventyrligt och spännande. En
miljö där man har nära till både grannar och omvärldens
äventyr.
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områdesanalys.

Karaktärsbeskrivningen ringar in områdets kärnvärden
och är del av en områdesanalys som har gjorts i samband
utvecklingsplanen av planeringsansvariga i Bollebygd,
Härryda och Marks kommuner. Den har gjorts i syfte att
lyfta fram de positiva tillgångar, fördelar och känslor som
finns och som alla kan känna igen sig i, vara stolta över
och berätta om.

Bra för familjen Småskaligt

De dolda entreprenörernas bygd

Enkel vardag - göra ärenden och träna

Aktiv fritid Det bästa av två världar

Page 30 of 209

Tryggt

15

KARIN MEYER HÄRRYDA KOMMUN

Mysigt centrum

VI VILL VÄXA HÅLLBART OCH EFFEKTIVT
Regionen och utvecklingsområdet
En väldigt tydlig och stark trend såväl internationellt som
i Sverige är den pågående urbaniseringen som innebär
att allt fler människor vill bo och arbeta i närheten
av storstadsregioner. I Sverige är det framförallt de tre
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö som
har en stadig inflyttning av nya invånare och som växer i
snabb takt. Befolkningen i Göteborgsregionen har i snitt
vuxit med cirka 10 000 personer per år och omfattar idag
cirka en miljon invånare i Storgöteborg och cirka 550 000
invånare i Göteborgs stad.
I utvecklingsområdet bor det idag cirka 13 000 invånare
varav cirka 4500 i Bollebygd. Det innebär att merparten
av de boende inom utvecklingsområdet bor i mindre
orter och pendlar till arbetsplatser inom Göteborg och
Boråsregionen. Samhällsservice inom utvecklingsområdet finns framförallt i Bollebygd som fungerar som en
huvudort för hela utvecklingsområdet vad gäller såväl
kommunal som kommersiell service.

16

Det finns ett starkt samband mellan befolkningsmängden
i en region och regionens förmåga att generera tillväxt.
Generellt kan sägas att ju fler människor och större region
desto större är utbudet av varor, tjänster, arbetsplatser,
kompetenser etc. En positiv inflyttning ger en positiv
tillväxtspiral och det gäller att ta vara på möjligheterna
genom att behålla och öka regionens befolkning. Viktiga
strategier för detta arbete blir då att skapa förutsättningar
för goda livsmiljöer, pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik, kommunal och kommersiell service.
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, pekar på
möjligheten att genom stark utveckling av Göteborgsområdet skapa förutsättningar för en kraftfull tillväxt och
sysselsättning i hela Västsverige inklusive Borås. En viktig
förutsättning är att arbetet med de framtagna strategierna
fortgår i hela regionen och i respektive kommun och följs
av ett aktivt arbete med att tillgodose behovet av nya
bostäder, samhällsservice, kommersiellt utbud och inte
minst infrastruktur.
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Hela Utvecklingsområdet

Idag finns det cirka 13000 invånare i utvecklingsområdet
som är en del av en mycket folkrik och expansiv region.

REGIONEN IDAG
LERUMS KOMMUN

GÖTEBORGS KOMMUN

TÖLLSJÖ

PARTILLE KOMMUN

BORÅS KOMMUN

HINDÅS
LANDVETTER
MÖLNLYCKE

OLSFORS/HULTAFORS

HÄRRYDA
BOLLEBYGD
RÄVLANDA
STORA BUGÄRDE
HÄLLINGSJÖ

MÖLNDALS KOMMUN

HÄRRYDA KOMMUN

BOLLEBYGDS KOMMUN

UBBHULT

HYSSNA
SÄTILA

KINNA/SKENE/ÖRBY
KUNGSBACKA KOMMUN
MARKS KOMMUN

Siffrorna baseras på statistik från statistiska centralbyrån för åren 2012-2014. Ortsstatistiken omfattar även närliggande bebyggelse.
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Arbetsmarknadsregionen växer!
När en region växer ökar rörligheten och andelen
människor som reser allt längre till sina arbetsplatser. Den
regionala arbetsmarknaden i Göteborg och Boråsregionen
är stor och omfattar även Varberg och Falkenberg. På sikt
förutspås också Trollhättan och Uddevalla att ingå och
med den nya stambanan till Borås kommer arbetsmarknaden att växa ytterligare. Den ökade rörligheten gör det
lättare för företag som väljer att placera sina verksamheter
i regionen att hitta rätt kompetens. Detta i sin tur ger ett
större utbud av arbetstillfällen som kan locka nya invånare
till regionen. Med andra ord ger den ökade pendlingen
över kommungränserna upphov till en positiv ekonomisk
spiral och är en avgörande faktor för en positiv utveckling.
Den ökade rörligheten ställer krav på en klimatsmart
infrastruktur och en samhällsplanering som gör vardagen
enkel för människor. Det ska vara lätt och gå smidigt att
lämna på förskola, ta tåget till jobbet och handla på vägen
hem. Att skapa förutsättningar för en fungerande vardag är
en av de viktigaste förutsättningarna för att få en samhällsutveckling med fokus på tillväxt och sysselsättning i
regionen.

Fler invånare - fungerande kollektivtrafik
De senaste fyra åren har Storgöteborg vuxit med i snitt
10 000 invånare per år. Detta innebär att regionen
kommer att växa med cirka 200 000 nya invånare de
kommande 20 åren. Den lokala arbetsmarknaden
kommer på sikt att omfatta 1,75 miljoner människor.
För att den goda utvecklingen ska fortsätta behövs ett
ökat och ett varierat bostadsbyggande i starka kollektivtrafikstråk och en samhällsservice som håller en hög
kvalitet oavsett administrativa kommungränser. Hur den
regionala strukturen byggs upp är avgörande för regionens
utveckling. Genom att utgå från energieffektiva strukturer,
hållbart resande och ett regionalt centrum som kan
erbjuda stadsliv och mötesplatser, kan också de regionala
natur- och vattenrummen bevaras och utvecklas.

service och ett attraktivt boende. De kommande 20 åren
kan antalet invånare växa med cirka 13 000 personer
och uppgå till totalt 26 000 invånare. Inom utvecklingsområdet finns redan idag en stor efterfrågan på bostäder
och en stor potential att kunna erbjuda ett varierat och
attraktivt boende och en samhällsservice av hög kvalitet
oberoende av administrativa kommungränser.

Hela Utvecklingsområdet

Det regionala transportsystemets utveckling är en
förutsättning för att regionen ska kunna växa och ge en
fortsatt stark tillväxt i Västsverige. Människors ökade
rörlighet över kommungränserna ställer krav på att transportsystemet ska vara klimatsmart och snabbt – det måste
kunna konkurrera med bilen för fler ska välja kollektivtrafik. Genom utbyggnaden av den nya stambanan och
med en ny tågstation inom utvecklingsområdet skapas
förutsättningar för nya invånare att bosätta sig i utvecklingsområdet och få en fungerande vardag med kort
pendlingsavstånd till regionens huvudorter, samhällsPrognosticerad befolkning inom utvecklingsområdet år 2040.
En fördubbling av dagens invånarantal på 13000.
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REGIONEN ÅR 2040
LERUMS KOMMUN

GÖTEBORGS KOMMUN

TÖLLSJÖ

PARTILLE KOMMUN

BORÅS KOMMUN

HINDÅS
LANDVETTER
MÖLNLYCKE

HÄRRYDA

RÄVLANDA/BOLLEBYGD

STORA BUGÄRDE

OLSFORS/HULTAFORS

17000

HÄLLINGSJÖ

MÖLNDALS KOMMUN

HÄRRYDA KOMMUN

BOLLEBYGDS KOMMUN

UBBHULT

HYSSNA
SÄTILA

KINNA/SKENE/ÖRBY
KUNGSBACKA KOMMUN
MARKS KOMMUN

Siffrorna bygger på prognoser för respektive kommun ur dokumentet Kommunernas befolkningstillväxt år 2010-2035 av Svenskt näringsliv 2011,
kommunernas egna prognoser samt en del specialfall så som Landvetters planerade tillväxt vid Göteborg Landvetter Airport.
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EN HÅLLBAR VARDAG I CENTRUM
Förtäta kring stationen
För att stärka den regionala attraktiviteten och konkurrenskraften behöver det finnas en valfrihet vad gäller
boendemiljö och utrymme för både större och mindre
orter att utvecklas i regionen. En viktig förutsättning är
ett fungerande transportsystem som är sammankopplat
och en snabb kollektivtrafik som kan konkurrera med
bilen. Detta innebär att existerande stationsorter förtätas
och att nya bytespunkter utvecklas med utgångspunkt i
stationsläget. Genom att förtäta i bytespunkterna skapas
också ett större underlag för kollektivtrafiken och genom
att fler åker kollektivt kan en hållbar utveckling och
tillväxt nås. Bytespunkterna blir mycket attraktiva för
bostäder, service och arbetsplatser genom sina strategiska
lägen i regionen.
En ny bytespunkt med pendeltågtrafik föreslås etableras på
den nya stambanan i höjd med Bollebygd. Kollektivtrafiken bildar ryggraden i utvecklingen och genom den stärks
regionen med ett ökat utbud av service och småortens
attraktioner. Attraktiv bostadsmarknad, bra infrastruktur,
närhet till etablerad service och högkvalitativ natur, bra

20

skolor, tillgång till aktiv fritid och en trygg livsmiljö är alla
viktiga värden som speglar området idag. Genom att bygga
vidare på de mest värdefulla kvaliteterna och utveckla en
livfull småstadsmiljö och en trygg stationsmiljö stärks
utvecklingsområdet i sin helhet genom att attraktiviteten
för invånare i hela utvecklingsområdet ökar.
En gemensam satsning på ett tillväxtcentrum innebär
att kommunerna kan koordinera och erbjuda en
samordnad investering av service och näringsliv istället
för att konkurrera med varandra. Att placera service och
kommersiella funktioner vid den nya stationen innebär
att planera för en hållbar framtid då en av de viktigaste
faktorerna för en klimatsmart planering är lokaliseringen
av nya bostäder, arbetsplatser, service, handel och andra
målpunkter i strategiska lägen. Genom att ny bostadsbebyggelse, kontor och verksamheter placeras i närheten av
bytespunkter kan koldioxidutsläppen minska avsevärt.
Genom en samordnad utbyggnad av bostäder, offentlig
och kommersiell service i ett nytt stationsläge läggs
grunden för en fungerande vardag.
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En attraktiv bytespunkt blir centrum i ny stadsdel.
Platsen för den nya stationen och staden ligger i en
naturskön dalgång mellan orterna Bollebygd och
Rävlanda. I dalgången rinner de två åarna Nolån och
Sörån, ungefär mitt i området rinner åarna samma och
bildar Storån. Området är vackert kuperat och småbrutet
och från sluttningarna ges fina utblickar mot det
omgivande landskapet.
För att utnyttja marken runt den nya stationen på bästa
och mest effektiva sätt krävs en tillämpning av stationsnärhetsprincipen. Principen innebär att planera för centrumverksamheter, handel och service i så nära anslutning till
stationen där flest antal människor rör sig och vistas. Den
nya bytespunkten har stor potential att bli en möteplats
för de boende och besökande i hela utvecklingsområdet
och gestaltningen och utformningen av bytespunkten blir
avgörande.

Ett nytt stationsläge skulle nå hela utvecklingsområdet och göra
kollektivtrafiken till ett attraktivt resealternativ.
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Kriterier för en bra bytespunkt
En av de viktigaste kriterierna för att få en fungerande
bytespunkt är tillgängligheten. Själva bytespunkten
måste vara enkel att nå för alla användargrupper liksom
färdmedlet. Tillgängligheten för gående och cyklister är
prioriterad eftersom detta är det vanligaste sättet att ta
sig till kollektivtrafik. Det ska också vara enkelt att byta
trafikslag från buss eller bil till tåget. Det innebär en
prioriterad busshållplats i tågstationens omedelbara närhet
och en pendlarparkering.
Ett grundläggande krav är att bytespunkten upplevs som
trygg både utifrån fysiska och sociala aspekter. En viktig
faktor som bidrar till trygghet är att stationen integreras
i en stadsmiljö med blandad bebyggelse och människor
som rör sig i området dygnet runt. Samhällsfunktioner
och service i stationsområdet är en viktig förutsättning
för människor att kunna utföra sina vardagsärenden på

väg till och från arbetet och därigenom få en fungerande
vardag.
Exempel på möjlig kommunal service i ett nytt
stationsläge är en samordnad skola och gymnasieskola
inom utvecklingsområdet. Gymnasieskola saknas inom
utvecklingsområdet idag och eleverna är hänvisade
till Mölnlycke, Skene, Borås och Göteborg för att få
sin gymnasieutbildning. Det finns även en möjlighet
att göra gemensamma satsningar på arbetsplatser som
verksamheter och kontor då stationen möjliggör för en
inpendling av arbetskraft.
Förslaget har sin utgångspunkt i ”stationsnäraprincipen” med bytespunkten integrerad i en ny stadsdel. Den
tätaste bebyggelsetypen byggs närmast stationen och här
möjliggörs också kontor, service och småskalig handel.
Mot Rävlanda och Bollebygd föreslås en bebyggelse

som fungerar i skala och typologi och ansluter till
den befintliga i sin karaktär. Närmast väg 40 föreslås
verksamheter och kontor med goda kopplingar till
stationen.
Bra kopplingar ger fler resor med kollektivtrafik
Bytespunkten måste nås på ett enkelt sätt vilket ställer
höga krav på tillgängligheten och i förslaget finns en
mängd nya kopplingar för såväl bil, buss och cykel. En
ny väg föreslås från Rävlanda till stationen med möjlighet
att skapa ett separat busskörfält som prioriterat trafikslag.
Kopplingen mellan Bollebygd centrum och det nya
stationsområdet är en av nyckelfrågorna för den nya
stadsdelen. I förslaget finns en ny cykelkoppling i form av
en bro över väg 40 som ger en gen och snabb cykelväg och
nya kopplingar med bil föreslås också.

22
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BOLLEBYGDS KOMMUN

Rävlanda centrum med dagens järnvägsspår.
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Bra kopplingar mellan utvecklingsområdets orter för alla
trafikslag stärker förutsättningarna för ett hållbart resande.
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Ett nytt attraktivt centrum behöver vara tillgängligt för gående och
cyklister, innehålla mötesplatser och vara rikt på viktiga målpunkter.
Exempel från Malmös äldre stadskärna.

Enkelt byte mellan trafikslag
Närmast stationsläget finns en väl fungerande
bussangöring som underlättar bytet mellan olika
trafikslag. Pendlarbussar från övriga delar av utvecklingsområdet kan komma att serva stationen till exempel från
Hindås, Hyssna, Hällingsjö och Rävlanda. Den befintliga
järnvägen kan fortsättningsvis utgöra en möjlighet för
persontrafik och en bytespunkt på denna i anslutning till
den nya stationen blir då nödvändig för att underlätta
bytet mellan dessa spår. Exakt läge av stationsplacering
måste studeras noggrant utifrån många aspekter.
Grön trafik prioriteras
I stationsläget ska de gröna trafikslagen prioriteras vilket
innebär en satsning på bussangöring men också på
24

cykelmöjligheter och inte minst en väl fungerade och
trygg cykelparkering som ska ligga i direkt anslutning till
stationsläget och underlätta byte från cykel till tåg.

ifrån när den nya bytespunkten gestaltas. Platsen erbjuder
en naturpräglad särart vars karaktärsdrag kan bidra till en
attraktiv, behaglig och unik miljö.

Det finns en potential att få över en stor del av resorna
inom utvecklingsområdet till kollektivtrafik med
en ny tågstation. Genom att upptagningsområdet är
förhållandevis stort kan dock inte alla anslutningsresor
göras med cykel. Detta innebär att fler kan ta tåget om
det finns bra förutsättningar för byte mellan bil och tåg.
Genom att anordna en bra pendlarparkering i anslutning
till stationen kan fler ta tåget till arbetsplatserna i
regionen. Platsens unika förutsättning, i en vacker dalgång
med naturen inpå knuten, är en viktig karaktär att utgå

Mänsklig skala och omsorg om detaljer
En detaljerad utformning, omsorg om detaljer och en
mänsklig skala gör att reseupplevelsen blir positiv och att
väntetiderna upplevs som kortare. Allt detta sammantaget
kan bidra till att den nya stationen upplevs som en
inbjudande miljö för vistelse och för resande.
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Kartan visar den nya staden mellan Bollebygd och Rävlanda med
förslag på ny bebyggelse och infrastruktur. Ny spårdragning ligger inom
Trafikverkets planerade spårkorridor.
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Ett modernt resecentrum i danska Espergærde mellan Helsingör och
Köpenhamn. Stationen är integrerad i orten med hög tillgänglighet för
olika trafikslag som buss och cykel. Den är omsorgsfullt gestaltad med

LENNART DAHLBERG HÄRRYDA KOMMUN

en hög grad av detaljering och har en unik karaktär.

I Montabaur, en station på höghastighetsbanan mellan
Frankfurt och Köln i Tyskland, innehåller stationen flera
funktioner, med både handel och kontor. Kopplingen till
stadskärnan är tydlig och bytena mellan olika trafikslag
är enkla.

Genomtänkta och väl utformade platser för väntan och möten i en
trygg miljö med behagligt mikroklimat. Exempel från Köpenhamns
huvudbangård.

VAD GÖR ETT RESECENTRUM BRA?
Ett nytt resecentrum behöver vara lättillgängligt med bra
kopplingar, effektivt underlätta byten mellan olika trafikslag,
erbjuda en trygg och säker miljö, vara attraktivt och inbjudande
samt vara integrerat i en levande och blandad stadsmiljö.
I ett bra resecentrum behöver det vara smidigt att byta mellan buss och
tåg. Bilden ovan visar Falkenbergs nya planskilda järnvägsstation.

26
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GÖR TÅGET SKILLNAD?
Orter med pendeltåg har en bättre utveckling än de utan. Bra kommunikationer har visat sig vara en stark attraktivitets- och tillväxtfaktor. Studier från Skåne visar att det
finns ett samband mellan resandeutveckling och befolkningsutveckling. Orter med regionaltågskoppling, så kallade pågatåg, har haft en mycket bättre utveckling än den
skånska genomsnittsorten. Mycket av den regionala utvecklingen, som tidigare koncentrerats till Malmö och Lund, har brett ut sig till de omkringliggande kommunerna
med stigande huspriser, ökad utbildningsnivå och ökad arbetspendling till följd. Fler väljer att bosätta sig inom pendlingsavstånd i en närliggande kommun och över
en tioårsperiod har pendlingen över kommungränserna i Skåne ökat med 49 procent. Två tredjedelar av ökningen har skett i stråk där man kan pendla med tåg. Orter
där tåget inte har funnits som ett pendlingsalternativ och där pendlaren är hänvisad till buss eller bil har haft en betydligt sämre utveckling. (Svensson Sahlin, Hans
Regionaltågtrafikens effekter. En studie av regionaltågslinjer i Skåne. Lunds tekniska högskola 2011)
Även danska studier bekräftar sambandet mellan pendeltågtrafik och ortsutveckling. I Öresundsregionen har befolkningsutvecklingen och
arbetsplatsetableringen de senaste tio åren främst koncentrerats till orter längs järnvägsnätet, samt inom en radie av 20-60 kilometer runt
Köpenhamn. En utveckling som visar stationslägens positiva inverkan på angränsande orter när det finns tillgång till goda kommunikationer.
(Öresundsregionens byutveckling och infrastruktur, IBU-Öresund 2010)

KLIMATSMARTARE VARDAG
Exempel som visar hur koldioxidutsläpp påverkas av de vardagliga resorna. I ett kollektivtrafiknära läge kan utsläppen minskas avsevärt.

2,8 ton CO2

per person och år
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Anna bor tillsammans med sin familj i ett villaområde i utkanten av Villaby. Eftersom de bor långt ifrån bussen och ortens
centrum använder de bil för alla resor, till jobbet, till skolan och till shopping.
Bengt och hans familj bor i samma ort, också i villa, men bara 200 m från centrum och stationen. Familjen har en bil men
använder den sällan. De handlar i centrum med cykel, tar tåget till jobbet och cyklar till skolan.
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1,2 ton CO2

per person och år

Bra cykelmöjligheter, lokal service samt tillgång till grönska och rekreation skapar en attraktiv miljö som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Klimatpotentialen är stor i ny stadsdel
Ett nytt resecentrum blir mittpunkten i en ny stadsdel
som på sikt binder samman de båda orterna Rävlanda och
Bollebygd. Genom förbättrade vägkopplingar till Hyssna,
Hällingsjö och Hindås kan resecentrumet fungera som
pendlarstation och bli en attraktiv bytespunkt för hela
utvecklingsområdet.
Ett kort avstånd till konkurrenskraftig kollektivtrafik
bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Ny bebyggelse
och målpunkter placeras nära stationen och det korta
avståndet gör det möjligt att arbetspendla regionalt med
kollektivtrafik.

Ett pendeltåg längs den nya stambanan kortar restiden
avsevärt och kan effektivt konkurrera med bilen som
trafikslag.
I den nya stadsdelen kan avstånden till service, rekreation
och andra vardagsfunktioner minimeras samtidigt som det
blir nära till såväl lokalt centrum som regionala kärnor.
Att förskola, mataffär, park eller idrott finns nära hemmet
minskar effektivt behovet av onödiga transporter. Ett
centrumnära läge är en avgörande faktor som bidrar till
minskade utsläpp. I den nya stadsdelen kommer det vara
nära till kärnan samtidigt som den nya stationen minskar
avståndet till regionala centrum.
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Genom att den nya bebyggelsen samlas kring stationsläget
och görs lagom tät med blandade funktioner kan andelen
gång-, cykel- och kollektivtrafikresor öka. Ett bra gatunät
med många parallella cykelvägar och cykelparkeringar vid
målpunkter gör det enkelt att cykla.
Eftersom attraktiva stadsmiljöer ökar andelen fotgängare
och cyklister behöver hänsyn tas till gatumiljö,
mikroklimat, mötesplatser och aktiviteter. Bilpooler,
medveten parkeringsstrategi, bussfiler och andra riktade
trafikåtgärder är andra planeringsåtgärder som ytterligare
stärker koldioxidsnåla transportalternativ.
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KLIMATSMART PLANERING
För en hållbar utveckling behöver hänsyn tas till
viktiga klimatfaktorer redan i planeringsstadiet.
Genom att utgå från kända samband mellan
koldioxidutsläpp och den fysiska miljön kan
utvecklingsområdets nya tillväxtcentrum
effektivt bidra till en hållbarare vardag.
Bytespunktens centrala placering, klimatsmart
utformning av ny bebyggelsestruktur och
tillgången till hållbara resealternativ är alla
nyckelfaktorer för en god samhällsplanering.
Viktiga klimatfaktorer kan analyseras och
sammanställas grafiskt som en värderos.
Analysen av området före och efter utbyggnad
ger en indikation på de klimatvinster som
planeringen kan medföra.

Lokalisering

Struktur

Hållbart resande

Nära kollektivtrafik

Gång- och cykelvänligt

Snabb kollektivtrafik

Avståndet till hållplatsen är en
avgörande klimatfaktor.
Ny bebyggelse, som bostäder,
arbetsplatser, service, handel och
andra målpunkter, måste ligga nära
en hållplats för att kollektivtrafiken
ska kunna bli ett bra och attraktivt
alternativ. Ett kort avstånd gör det
möjligt att arbetspendla regionalt
med kollektivtrafik.

Nära vardagsservice
och rekreation
Avståndet till service, rekreation och
andra vardagsfunktioner har stor
inverkan på koldioxidutsläppen.
Om till exempel förskola, mataffär,
park eller idrott finns nära hemmet
minskar behovet av onödiga
transporter i vardagen.

Nära centrum

Klimatfaktorer som kan påverkas med hjälp av fysisk planering.
Genom att hänsyn tas till viktiga klimatfaktorer kan stora
klimateffekter uppnås jämfört med traditionell planering. Från Region
Skånes och FOJAB arkitekters rapport ”Planera klimatsmart - fysiska
strukturer för minskad klimatpåverkan” 2014.

Gång- och cykelnätets struktur
och fysiska form påverkar andelen
klimatsmarta resor.

Konkurrenskraftig kollektivtrafik
bidrar till minskade
koldioxidutsläpp.

Ett bra gång- och cykelnät med bra
cykelparkering vid målpunkter gör
att fler väljer att gå eller cykla.

Möjligheten att nå sin arbetsplats
inom 30 minuter styr valet av
färdmedel. För att kollektivtrafiken
ska upplevas som ett attraktivt
alternativ behöver följande faktorer
beaktas:

Tätt
Andelen invånare per hektar har
betydelse för val av färdmedel.

- Total restid jämfört med bil
- Turtäthet
- Antal byten
- Väntetid vid hållplats
- Trafikslag

En lagom tät bebyggelsestruktur
ökar andelen gång-, cykel och
kollektivtrafikresor.

Blandade funktioner
En struktur där olika funktioner
blandas minskar transportbehovet.
Att blanda bostäder, service och
handel i nya bebyggelsestrukturer
gör det möjligt att uträtta ärenden
med cykel eller till fots.

Avståndet till lokala och regionala
centrum är den enskilt viktigaste
faktorn för minskad klimatpåverkan.

Attraktivt

I centrumnära lägen är transportbehoven lägre och utsläppen
minimala. Om arbetsplatser eller
centrumaktiviteter som vård,
handel, bibliotek, restaurang och
bio ligger nära kan de nås enkelt
med bra kollektivtrafik, cykel eller
till fots.

Attraktiva stadsmiljöer ökar andelen
fotgängare och cyklister.
Trivsamma gaturum, bra
mikroklimat, mötesplatser och
aktiviteter bidrar till en miljö där
oskyddande trafikanter gärna rör
sig. Smarta energilösningar i nya
byggnader ger lägre utsläpp.

Parkering och
stödåtgärder
Andelen klimatsmarta resor kan
ökas med hjälp av olika styrmedel
inom trafikfältet samt beteendeoch attitydförändrande arbete.
Åtgärder kopplade till bilparkering
är effektiva styrmedel som kan
bidra till minskade utsläpp. Att
ge kollektivtrafiken företräde i
trafiksystemet genom till exempel
bussfiler gör resan snabbare.
Mobility management (MM) är
ett samlingsnamn för mjuka
åtgärder som främjar hållbara
transporter genom information och
kommunikation.

Kvalitetskriterierna sammanfattar utvalda faktorer med koppling till koldioxidutsläpp som vi kan påverka med hjälp av den fysiska planeringen.
30
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rder

RÄVLANDA-BOLLEBYGD IDAG

Värderos som visar en analys av Rävlanda-Bollebygd idag, utifrån kända

Värderos som visar den klimatpotential som ryms i en bra planerad ny bytespunkt

klimatfaktorer som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Genom att lågt graderade

och stadsdel inom utvecklingsområdet. Om planeringen tar tillvara de möjligheter

tårtbitar förstärks kan utvecklingsområdet göras mer hållbart.

som ryms kan resultatet i det nya stationsområdet bli så här bra.
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FÖR ATT FÅ EN TILLVÄXT I VÅR REGION SOM ÄR
LÅNGSIKTIG, EKONOMISKT, SOCIALT OCH EKOLOGISKT
HÅLLBAR ÄR VI ÖVERENS OM ATT
vara ett attraktivt tillväxtområde

skapa en hållbar vardag för människor

erbjuda en varierad bebyggelse med bostäder för alla genom att utveckla
den attraktiva småstaden

bevara och utveckla landsbygden och göra det rekreativa landskapet
tillgängligt för fler

VI TAR ETT GEMENSAMT ANSVAR FÖR ATT
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göra utvecklingsområdet till upptagningsområde för den nya
stationen

ordna smidiga och lätta byten mellan trafikslag

skapa goda parkeringar för både cykel och bil

skapa en attraktiv och trygg stationsmiljö
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CC BY NEWS ÖRESUND

Bollebygd, Härryda och Marks kommuner har tillsammans med FOJAB arkitekter tagit fram en utvecklingsplan som visar på de
möjligheter en ny regional tågstation på den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm skulle medföra. Utvecklingsplanen tar
fasta på de tre kommunernas befintliga kvaliteter och tillväxt i ett 25 års-perspektiv.
Vid ett nytt stationsläge mellan orterna Bollebygd och Rävlanda kan man bygga bostäder åt ca 8-10 000 nya invånare. Den nya
stationen skulle bli ett regionalt resecentrum med effekter för hela utvecklingsområdet. I planen redovisas konsekvenser och
utvecklingsförslag samt strategier för en fortsatt kommungemensam planeringspolitik.
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7. Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete
i Bollebygds kommun 2022 KS2021/237
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Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds kommun
2022
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds
kommun 2022.
Ärendet
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds kommun har slutit avtal om ett gemensamt
folkhälsoarbete 2021-2024. Syftet med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet och
att få ett bättre resursutnyttjande med större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla
systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna
skillnader i hälsa. Enligt avtalet ska folkhälsostrategen årligen ta fram en verksamhetsplan med
budget enligt överenskommen mall. Planen fastställs av kommunstyrelsen.
I samband med det folkhälsopolitiska dialogmötet som ägde rum mellan parterna våren 2021
lyftes följande prioriterade målområden:
- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Hälsofrämjande livsmiljö
- Alkohol narkotika, dopning, tobak och spel
- Främja hälsoinsatser hos förening och frivilligorganisation
Prioriterade målgrupper är barn och unga samt äldre.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds
kommun 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds kommun 2022
 Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds kommun 2022
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kristina Sunebrand | Folkhälsostrateg
0734-64 70 13 | kristina.sunebrand@bollebygd.se
Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds
kommun 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds
kommun 2022.
Ärendet
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds kommun har slutit avtal om ett gemensamt
folkhälsoarbete 2021-2024. Syftet med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet och att få
ett bättre resursutnyttjande med större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska
och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Enligt
avtalet ska folkhälsostrategen årligen ta fram en verksamhetsplan med budget enligt överenskommen
mall. Planen fastställs av kommunstyrelsen.
I samband med det folkhälsopolitiska dialogmötet som ägde rum mellan parterna våren 2021 lyftes
följande prioriterade målområden:
- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Hälsofrämjande livsmiljö
- Alkohol narkotika, dopning, tobak och spel
- Främja hälsoinsatser hos förening och frivilligorganisation
Prioriterade målgrupper är barn och unga samt äldre.
Ekonomiska förutsättningar
Parterna svarar för gemensam finansiering av folkhälsoinsatser enligt 50/50 principen. HSNS ersätter
kommunen 14 kr per kommuninvånare (SCB 20-12-31, 9544 invånare) 133 616 kr. Kommunens
motfinansiering består av indirekta medel i form av arbetstid beräknat på befintliga tjänster som finns
i kommunens beräknade budget. Tjänsten för folkhälsosamordning samfinansieras enligt
”Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från 2021 och tills vidare”. HSNS avsätter 397 800 kr för
tjänsten 2022 och Bollebygds kommun finansierar resten (275 tkr).
Barnkonsekvensanalys
Barn och unga är en prioriterad målgrupp i folkhälsoarbetet. Flera insatser genomförs som syftar till
att stärka barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande i de kommunala planerings- och
beslutsprocesserna. Ett par exempel är den årliga demokratiprocessen och arbetet med ungdomsrådet.
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Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds kommun 2022.
Budget och ekonomisk redovisning 2022.
Skickas till
hsn.sodra@vgregion.se
Lars Paulsson, Regionutvecklare, Avdelning social hållbarhet Västra Götalandsregionen:
lars.paulsson@vgregion.se
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Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har samverkansavtal med varje kommun inom
sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete, är
ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och
målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa.
Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller tjänsten som driver det
lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet
för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.
En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt överenskommen
mall. Verksamhetsplanen, med budget och planerade insatser, sammanställs av kommunens
folkhälsostrateg i dialog med ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret, Västra
Götalandsregionen. Folkhälsostrategen ansvarar för att planen skickas till
lars.paulsson@vgregion.se senast den 31 oktober. Planen blir giltig när kommunens ansvariga
styrelse/nämnd och södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om planen.

Styrning och ledning
Kommunstyrelsen ansvarar för folkhälsoarbetet i Bollebygds kommun och beslutar årligen
om inriktningen för arbetet via den gemensamma verksamhetsplanen och via dialog med
HSNS. Folkhälsostrategen organiserar och driver folkhälsoarbetet samt tar fram underlag för
beslut. Folkhälsostrategen är placerad på kommunstyrelseförvaltningen, direkt underställd
kommunchefen. Genom denna organisatoriska placering har folkhälsostrategen lätta
kontaktvägar till kommunledningen, politiker och andra strategiska funktioner.
Det sker en löpande rapportering och dialog med kommunstyrelsen och
kommunledningsgruppen om hur folkhälsoarbetet går, samt i samband med uppföljningen av
samverkansavtalet. Vid behov presenterar folkhälsostrategen rapporter och statistik för övriga
nämnder i kommunen. En viktig uppgift för folkhälsostrategen är att delta i olika strategiska
forum och nätverk för att lyfta fram folkhälsoperspektivet. Exempel på grupper där
folkhälsostrategen deltar är inom Närvårdssamverkan, både i den lokala ledningsgruppen och
i arbetsgrupp barn och unga samt funktionsnedsättning, samt i den nystartade
uppdragsgruppen hälsa. Inom ramen för närvårdssamverkan är folkhälsostrategen bland annat
delaktig i arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan för suicidprevention.
Under 2022 kommer folkhälsostrategen samarbeta med utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen kring unga med problematisk skolfrånvaro då kommunen har identifierat
ett behov av ökad samverkan kring denna målgrupp. Inledningsvis sker samarbetet internt i
kommunen men det kan bli aktuellt att söka samverkan med regionen i ett nästa steg.
Folkhälsostrategen har tillsammans med kommunchefen och förvaltningscheferna tagit fram
ett årshjul för 2022, där folkhälsoarbetets planeringsprocess synkroniseras med den
kommunala planerings- och budgetprocessen. Möten och dialog kommer att ske regelbundet
under året mellan folkhälsostrategen och kommunledningsgruppen så att folkhälsoarbetet kan
synkroniseras med förvaltningarnas verksamhetsplaner och på så vis bli en del i kommunens
ordinarie verksamhet.
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En del i folkhälsoarbetet handlar om att stärka kommunens prioriterade gruppers möjligheter
till inflytande och delaktighet. Sedan barnkonventionen blev lag har kommunen beslutat att en
barnkonsekvensanalys ska genomföras i alla beslut som rör barn och unga.
Barnkonsekvensanalysen syftar till att säkerställa barn och ungas perspektiv och inflytande i
de kommunala besluten.
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Utgångspunkter för samverkansavtal och verksamhetsplan
Internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälsoarbetet
medan regionala och lokala styrande dokument, tillsammans med dialoger mellan
kommunen och HSNS, utgör grunden för prioriteringar och insatser inom
samverkansavtalet.
Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen för
folkhälsoarbetet
 Det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.
 FN:s Agenda 2030 med 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att alla
ska inkluderas och ingen lämnas utanför.
Exempel på regionala/lokala styrande dokument och uppdrag som ligger till grund
för prioriteringar och insatser
Regionala dokument
 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
 Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument
 Kraftsamling fullföljda studier
Kommunala dokument
 Vision Bollebygd 2025
 Mål och budget 2021-2023 för Bollebygds kommun

Ökad jämlikhet i hälsa en förutsättning för hållbar utveckling
En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. FN:s
Agenda 2030 med 17 globala mål har en direkt koppling till en jämlik hälsa och en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Främjande och
förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är integrerade i målens alla delar.
Målen förenar även ett stort antal etablerade principer och perspektiv centrala för
folkhälsoarbetet, så som mänskliga rättigheter, jämställdhet, specifika gruppers villkor
eller rättigheter och enskilda sakfrågor.
I det längre perspektivet har folkhälsoarbete som mål att sluta de påverkbara
hälsoskillnaderna inom en generation. Det är i linje med Agenda 2030 och
utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder samt säkerställa att
ingen lämnas utanför.

Bestämningsfaktorer för hälsa
För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och
förutsättningar. Dessa villkor och förutsättningar benämns ofta som hälsans
bestämningsfaktorer.
Hälsans bestämningsfaktorer består av både livsvillkor och levnadsvanor. I modellen
nedan markerar gul färg de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de
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individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Sambanden mellan hälsans
bestämningsfaktorer och hälsan är komplexa. Politiska beslut påverkar invånarnas
livsvillkor som i sin tur påverkar invånarnas möjlighet till hälsosamma levnadsvanor.
Ojämlikhet i hälsa skapas när olika grupper systematiskt har olika livsvillkor och
levnadsvanor, vilket resulterar i ojämlika möjligheter till ett gott liv.

Bild 2. ”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”. Framtagen
av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014, baserad på hälsans bestämningsfaktorer av
Dahlgren och Whitehead, 1991.

Hälsoläget
Hälsoläget syftar till att ge ett underlag som övergripande beskriver vilka kommunens
utmaningar inom folkhälsoområdet är. Beskrivningen ger stöd i dialoger och vid val av
prioriterade områden, insatser, målgrupper för att främja utvecklingen av en mer jämlik hälsa.

Kommunala bakgrundsfakta
I Bollebygds kommun bor 9544 invånare, varav 49,5 % kvinnor. 10,6% är födda utomlands.
Av hela Sveriges befolkning är 19,7 % födda utomlands (SCB kommunen i siffror).
Åldersmässigt är ungefär 23% under 18 år, 11% mellan 18-29 år, 19% mellan 30-44 år, 26%
mellan 45-64 år, 16% mellan 65-79 år och 5% över 80 år. I hela HSNS är åldersfördelningen
ungefär 21% under 18 år, 15% mellan 18-29 år, 18% mellan 30-44 år, 25% mellan 45-64 år,
16% 65-79 år och 6% över 80 år (Hälsoläget). Medellivslängden är 85,4 för kvinnor och 81,4
år för män vilket ligger något över genomsnittet i Västra Götaland (Kolada jämföraren 2020).
I Bollebygd bor 66 % i tätort och 34 % på landsbygd (SCB, kommunen i siffror). När det
gäller utbildningsnivån så har 11,4 % av kvinnorna och 19,2 % av männen förgymnasial
utbildning, 45,7% av kvinnorna och 51,0% av männen har gymnasial utbildning och 42,1% av
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kvinnorna och 28,4 % av männen har eftergymnasial utbildning (SCB). 87,5% av flickorna
och 90 % av pojkarna är behöriga till gymnasiets yrkesprogram (Kolada jämföraren 2020).
I Bollebygd förvärvsarbetar 84,5 % av kvinnorna och 89,2 % av männen i åldern 20-64 år
(SCB, kommunen i siffror). I augusti 2021 var 4,8 % arbetslösa (Arbetsförmedlingen via
VGR Statistik och analysportal). 15% har någon gång de senaste tolv månaderna haft
svårigheter att betala löpande utgifter för mat, hyra, räkningar med mera. 16% saknar
kontantmarginal vilket innebär att inte kunna betala en oväntad utgift på 12 000 kronor utan
att låna eller be om hjälp (Hälsa på lika villkor, VGR Hälsoläget). 4,7 % av invånarna mellan
0-19 år lever i ekonomiskt utsatta hushåll (Kolada jämföraren 2019).
I Bollebygd röstade 91% i riksdagsvalet 2018. (Valmyndigheten, VGR Hälsoläget).
Valdeltagandet i riksdagsvalet varierade mellan valdistrikten där det högsta valdeltagandet var
87,93% och det lägsta 86,63%.

Hälsodata
Den hälsodata som presenteras beskriver kommunens förhållande med fokus det som sticker
ut, är väsentligt och som fångar kommunens folkhälsoutmaningar.
Hälsodata

Bollebygd

Jämfört med

Upplevd hälsa

76 %

VGR 73 %

Psykisk hälsa
Andel i befolkningen (16-84 år)
som besväras av ängslan oro
eller ångest (FHM
kommunfakta 2020).

Totalt 35%,

VG totalt 42 %

kvinnor 45%

kvinnor 50%

män 25%.

män 35%

Sociala relationer (ofrivillig
ensamhet)

43 %

Bollebygd högst i HSNS

Andel med god eller mycket
god självskattad hälsa, 16-84 år
(HLV 2020 via Hälsoläget)

(spann mellan 34%- 43%)

Andel invånare (16-84 år) som
känner sig ensam ofta eller
ibland (HLV 2020)
Rökning bland unga

Totalt 23 %

Bollebygd högst i HSNS

Elever som uppgett att de har
rökt under de senaste 12 mån

ÅK 9: 18 %

(spann mellan 11%-23%)

ÅK 2: 30 %
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och att de fortfarande röker
(CAN 2019)
Andel som blivit bjudna på
alkohol av sina föräldrar (CAN
2019)

Totalt 36% (åk 9 + 2)

Bollebygd högst i HSNS

Åk 9: 29%

(spann mellan 25% -36%)

Åk 2: 45%
Fysisk aktivitet, barn

Saknar statistik på lokal nivå

Uppnår rekommenderad fysisk
aktivitet per dag, 60 min.
(Riksidrottsförbundet 2017)
Ungas psykiska hälsa
Andelen unga (16–29 år) som
rapporterat nedsatt psykiskt
välbefinnande per HSN (Källa:
HLV 2018).

Riket:
44% av pojkarna
22 % av flickorna

För litet underlag för statistik HSNS:
på kommunnivå.
Flickor knappt 30%
Pojkar ca 16 %

Utmaningar och prioriteringar
En relativt hög utbildningsnivå och god socioekonomi ger positiva effekter på folkhälsan i
Bollebygd. Som synes i statistiken är till exempel medellivslängden och den självuppskattade
hälsan något bättre i Bollebygd jämfört med Västra Götaland. Detta gör att betydande fokus
kan ligga på hälsofrämjande och trygghetsskapande insatser med syfte att försöka förbättra
och bibehålla det som är bra, men givetvis finns det utmaningar också. Precis som på nationell
och regional nivå går det att se skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen, till
exempel utifrån utbildningsnivå och kön. Tidiga insatser för barn och unga har visat sig ge
”störst” effekt och möjlighet att utjämna skillnader i hälsa, varpå stort fokus i folkhälsoarbetet
ligger på målgruppen barn och unga och tidiga insatser. Arbetet med fullföljda studier,
föräldraskapastöd, delaktighet och inflytande och trygghetsskapande arbete är exempel på
olika ingångar för att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa i kommunen.
Vidare går det att se en förändring i demografin, vi blir alltfler äldre. Gruppen 80 + förväntas
öka mest och det finns därmed behov av att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande för
målgruppen. Sedan 2020 har målgruppen äldre lyfts fram som en prioriterad målgrupp i
Bollebygds folkhälsoarbete. Det har bildats en arbetsgrupp ”samverkan äldre” som
tillsammans arbetar för att stärka hälsan hos målgruppen och motverka den ofrivilliga
ensamheten som upplevs ha ökat i samband med pandemin. Förutom det arbete som
arbetsgruppen genomför har också föreningar och frivilligorganisationer en viktig roll när det
gäller att motverka ofrivillig ensamhet bland kommunens invånare och främja delaktighet och
möjligheten att ingå i ett sammanhang.
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Det finns utmaningar inom ANDTS-området kopplat till yngre. Bollebygd sticker ut i
statistiken gällande rökning bland unga samt föräldrars bjudvanor av alkohol. Utöver de
drogförebyggande insatser som kommunen genomför årligen kommer utökad samverkan med
föreningslivet påbörjas under 2022. Information och utbildning till föreningar och
frivilligorganisationer i syfte att stärka dem inom det drogförebyggande området. Vidare
lyfter socialförvaltningen tillgången till MiniMaria som en stor tillgång och ett kvalitetslyft i
det drogförebyggande arbetet.
På nationell nivå visar statistiken att barn och unga rör på sig för lite, och att det är stora
skillnader mellan pojkars och flickors fysiska aktivitet. Även om det saknas lokal data är
uppfattningen att lägesbilden är liknande i Bollebygd. Sedan 2020 pågår ett arbete med ökad
rörelseaktivitet i skolan, i samarbete med Riksidrottsförbundet Sisu Västra Götaland. Arbetet
fortsätter under 2022. En viktig aspekt med att öka rörelsen i skolan är att skolan är en arena
som når de flesta barn och unga varpå det finns goda förutsättningar att minska skillnader
mellan olika grupper.
Samma sak gäller ungas psykiska hälsa, där det på nationell och regional nivå går att se
utmaningar, framförallt vad gäller flickors psykiska hälsa. Det saknas lokal statistik som talar
om exakt läge i Bollebygd, men utifrån uppfattning i samverkansgrupper mm bedöms
problematiken vara densamma i Bollebygd. Psykisk hälsa är ett komplext område som kräver
insatser på olika nivåer. De som har behov av vård ska givetvis få tillgång till det, här är god
samverkan inom tex Närvårdssamverkan angelägen. På förebyggande och främjande nivå är
insatser som föräldraskapsstöd, trygghetsskapande åtgärder, drogförebyggande arbete, sexuell
hälsa och stärkt fysisk aktivitet för unga några betydelsefulla angreppssätt.

Gemensamma prioriteringar utifrån hälsoläge och vårdialog



Grupper: Barn och unga samt äldre
Områden:
Barn och ungas uppväxtvillkor,
Hälsofrämjande livsmiljö,
Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS)
Främja folkhälsoinsatser hos föreningar och frivilligorganisationer
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Gemensam budget för lokalt folkhälsoarbete
Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare.
Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den gemensamma folkhälsobudgeten görs i
en Excelmall och skickas in tillsammans med verksamhetsplanen.
Det är i första hand de insatser som genomförs inom avtalet, med gemensamma medel, som
ska finnas med i verksamhetsplan och budget. Insatserna ska utgå från utgångspunkterna för
samverkansavtalet och verksamhetsplanen, hälsoläget och de gemensamma prioriteringarna.
Insatser som helt finansieras av kommunen, eller via medel från annan part, kan skrivas in i
matrisen. Dessa insatser särskiljs genom att texten ”Insatsen görs utanför avtalet och
finansieras av kommunens egna medel” (eller annan part). skrivs längst ner i rutan
”Genomförande”. I budget skrivs dessa medel in i kolumnen ”Övrigt”.
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Folkhälsoinsatser
Här skrivs namnen på de områden kommunen kommer arbeta med, vilka insatserna blir och
för vilka målgrupper. Under genomförande beskrivs vad som ska göras, vad som ska uppnås
med insatsen, hur den ska genomföras och vilka parter/aktörer som deltar i genomförandet.
Insatserna följs upp i avtalsuppföljningen och kommunen svarar på vad insatsen har lett till,
om insatsen genomfördes enligt plan, en förklaring till eventuell avvikelse och hur insatsen
genomförandes istället, och vad kommunen tar med sig i det fortsatta arbetet.
Område: Barn och ungas uppväxtvillkor
Insats/målgrupp

Genomförande

Föräldraskapsstöd till
Erbjuda föräldraskapsutbildning, kurser i Active Parenting.
föräldrar/vårdnadshavare
Insatsen syftar till att stärka föräldraförmågan och relationen
med barn upp till 18 år
mellan förälder och barn med mål att alla barn ska få en god
uppväxt.
Insats sker i samarbete med socialförvaltningen.
Samordna föräldraskapsstödet genom regelbundna träffar med
det lokala nätverket. Sammanställa utbudet av
föräldraskapsstöd på kommunens hemsida och i en broschyr.
Syftet är att kunna erbjuda vårdnadshavare ett samlat och
lättillgängligt föräldraskapsstöd för att öka barn och ungas
förutsättningar för goda och jämlika uppväxtvillkor.
Medverkande är BVC, IFO, bibliotek, svenska kyrkan och
elevhälsan.
Delta i Sjuhärads nätverk för föräldraskapsstöd.
Syftet är att omvärldsbevaka och kunna erbjuda Bollebygds
kommuninvånare ett likvärdigt föräldraskapsstöd som övriga
kommuner.
Nätverket är en samverkan mellan Sjuhäradskommunerna,
Mölndal, Härryda, Länsstyrelsen, och Västra
Götalandsregionen (Central barnhälsovård, Södra Älvsborg).
Föräldraskapsstöd riktat
till nyanlända/ nya
svenskar

Föräldraskapsstödjande insats riktad till målgruppen
nyanlända/nya svenskar.
Det har visat sig finnas behov av att anpassa
föräldraskapastödet till denna målgrupp, då
föräldrastödskurserna som erbjuds generellt i kommunen
kräver goda kunskaper i det svenska språket.
Samverkan med integrationsenheten.
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Ökat inflytande och
delaktighet
Barn och unga

Regelbundna möten med ungdomsrådet. Ungdomsrådet är
remissinstans när samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram nya
detaljplaner, översiktsplaner mm.
Stödja och utveckla ungdomsdemokratiarbetet i kommunen.
Öka ungas inflytande och delaktighet i kommunala planeringsoch beslutsprocesser.
Samverkan med förvaltningarna och nämnderna, utifrån vilka
frågor som ungdomsrådet initierar och driver.
Ett demokratistipendium delas ut årligen för att
uppmärksamma och uppmuntra barn och ungas engagemang i
demokratifrågor. (Insatsen görs utanför avtalet och finansieras
av kommunens egna medel).
Demokratiprocess där barn och unga beslutar om en summa
pengar.
Arbetet handlar om att konkretisera hur den demokratiska
processen fungerar samt att ge barn möjlighet att påverka sin
egen närmiljö.
Samarbete med samtliga skolor, ungdomsrådet,
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunens
förtroendevalda.
(Insatsen görs utanför avtalet och finansieras av kommunens
egna medel).

Fullföljda studier
Barn och unga

Stödja utbildningsförvaltningen med att strukturera, arbeta
fram och implementera ett över tid hållbart arbetssätt med
rörelseaktiviteter i skolan.
Insatsen syftar till att öka den fysiska aktiviteten bland barn
och unga och på så vis stärka den fysiska och psykiska hälsan.
Samverkan med Bollebygdskolan, Bollebygds anpassade skola
och RF Sisu Västra Götaland. Insats har tidigare genomförts på
Töllsjöskolan och Örelundskolan.

Område: Hälsofrämjande livsmiljö
Insats/målgrupp

Genomförande

Trygghetsskapande
och
brottsförebyggande

Regelbunden samverkan med ”beredningsgruppen” som arbetar
strategiskt med planering, utformning och uppföljning av det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kommunens
samverkansöverenskommelse med Lokalpolisområde Borås (2019-
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arbete
Riktat till
kommunens
invånare

2022) ligger till grund för arbetet och dess inriktning. Ett exempel
på insats är gemensamt arbete med grannsamverkan.
Syftet är att förebygga brott och skapa ett tryggare Bollebygd.
Kommunpolis och kommunens förvaltningar är representerade. Vid
behov bjuds fler aktörer in såsom Länsstyrelsen, räddningstjänsten,
näringsliv och föreningsliv.
Deltagande i det trygghetsskapande och brottsförebyggande
nätverket i Sjuhärad. Gemensamma insatser såsom exempelvis
kompetenshöjande insatser planeras och genomförs utefter behov.
Nätverket gör det möjligt att arbeta resurseffektivt med utmaningar
och utvecklingsområden som kan hanteras gemensamt över
kommungränserna.
I nätverket ingår Sjuhäradskommunerna och Lokalpolisområde
Borås.

Trygghetsskapande
och
brottsförebyggande
arbete
Barn och unga

Regelbundna träffar och samverkan inom den strategiska
arbetsgruppen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid).
Syftet är tidig upptäckt av ungdomar i riskzon, öka ungas
förutsättningar till en god uppväxt samt minska till exempel
skadegörelse och droganvändning.
Skolan har sett behov av att stärka kunskaperna gällande ungas
sexuella hälsa. Kompetenshöjande insats med fokus på
samtyckeslagen i samband med den årliga ”kärleksveckan” för
årskurs 8.
Att stärka kunskaperna om samtycke och frivillighet och diskutera
normer och rättigheter är en insats för att stärka ungas sexuella
hälsa, psykiska välmående och motverka sexuellt våld.
Samverkan med skolan
Trafiksäkerhetsdag på högstadiet.
Nå ut till ungdomar med information och dialog om trafiknykterhet
och trafikregler. Syftet är att skapa förutsättningar för ökad trygghet
i trafiken.
Insats sker i samarbete med skolan och polisen.

Samverkan äldre
Äldre

Regelbundet samordna arbetsgruppen ”samverkan äldre”.
Arbetsgruppen planerar för en Äldremässa under våren 2022 samt
utvecklar kommunens arbete med uppsökande verksamhet.
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Nå ut till målgruppen äldre med information om vad som erbjuds
inom förebyggandeverksamheten. Främja fysisk och psykisk hälsa
samt motverka ofrivillig ensamhet.
Samverkan sker mellan primärvård, kommun och
pensionärsföreningarna.

Område: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS)
Insats/målgrupp

Genomförande

Förebygga och
minska bruket av
ANDTS hos unga i
kommunen

Deltar tillsammans med socialförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och ideella föreningar både i det
strategiska och operativa arbetet med drogfria aktiviteter. Det
handlar bland annat om kommunens drogfria skolavslutningar,
ANDTS- information till föräldrar/vårdnadshavare och
Länsstyrelsens arbete mot langning.
Information och utbildning till föreningar och frivilligorganisationer
gällande ANDT.
Stärka och stödja föreningarna på detta område samt skapa
förutsättningar för unga att ta del av ett föreningsliv fritt från
alkohol, tobak och droger.
Insats sker i samarbete med kultur-och fritid och föreningar och
frivilligorganisationer.

Område: Främja folkhälsoinsatser hos föreningar och frivilligorganisationer
Insats/målgrupp

Genomförande

Sökbara medel till
föreningar och
frivilligorganisationer

Föreningar och frivilligorganisationer kan ansöka om
folkhälsomedel för insatser som främjar hälsan bland
kommunens invånare. Anvisningar och kriterier för hur medlen
får användas finns.
Projekt som verkar för en ökad jämlikhet i hälsa prioriteras.
Målet är ökad samverkan med föreningar och
frivilligorganisationer och spridning av folkhälsoarbetet.

Övrigt
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Budget och ekonomisk redovisning samverkansavtal folkhälsa

2021-10-19

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

År: 2022
Kommun:

Budget
Kommun

HSNS

Övrigt

Överflyttade medel från föregående år
Folkhälsotjänst (lön inkl. lönebikostnader)
Folkhälsoinsatser (14 kr/kommuninvånare)

0
397 800
133 616

275 400
133 616

105 000

Summa totala folkhälsomedel

531 416

409 016

105 000

Folkhälsoinsatser

HSNS

Kommun

Barn och ungas uppväxtvillkor
Föräldraskapsstöd
Ungas inflytande och delaktighet
Fullföljda studier

38 500
3 500
7 116

38 500
3 500
7 116

Hälsofrämjande livsmiljö
Trygghetskapande och brottsförebyggande arbete
Ädre/ensamhet

21 500
15 000

21 500
15 000

ANDTS
Minska bruket av ANDTS

23 000

23 000

Främja folkhälsoinsatser hos föreningar och
frivilligorganisationer
Sökbara medel

25 000

25 000

Summa kostnader folkhälsoinsatser
Kvarvarande medel folkhälsoinsatser

133 616
0

133 616
0

Förväntade medel att flytta över/betala tillbaka

HSNS

Medel att flytta till kommande år
Ansökan till HSN om att flytta medel till nästkommande år

Kommun
0
0
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Övrigt

Utfall
Kommun

HSNS

0
HSNS

Övrigt

0
Kommun

0
Övrigt

105 000

105 000
0

0
0

0
0

0
0

Övrigt
1/2

Budget och ekonomisk redovisning samverkansavtal folkhälsa

2021-10-19

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Medel att betala tillbaka

40 000

Utfall medel att flytta över/betala tillbaka

HSNS

Kommun

Övrigt

Medel som flyttats över till kommande år
Beviljade medel som flyttas över till kommande år
Medel som betalas tillbaka
Redovisningen är:

Preliminär*

Slutlig

Kommentarer till budget/ekonomisk redovisning:
Medel att betala tillbaka (40 000 kr) avser en insats som inte har genomförts enligt verksamhetsplan 2021, samverkan med utbildningsförvaltningen
och socialförvaltningen för att hitta en gemensam metod för familjer i behov av stöd, fokus på metoden Family chek up.
Medel som redovisas under övrigt (105 tkr) avser medel som kommunen avsätter för demokratiprocessen (100 tkr) och demokratistipendiet för
barn och unga (5tkr). Dessa insatser sker utanför avtalet och finansieras av kommunen.

Kommandot för att byta rad i rutan är Alt+Retur.
31 oktober - sista datum att skicka in verksamhetsplan
* 15 februari - sista datum att skicka in ekonomisk redovisning.
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ÄRENDELISTA/KALLELSE

8. Planuppdrag för Flässjum 2:49
KS2019/121
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

§145

KS2019/121

Planuppdrag för Flässjum 2:49
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden ett nytt planuppdrag för Flässjum 2:49. Om
möjligt handläggs planen som en ändring av detaljplan; Byggnadsplan för Bollebygds
stationssamhälle från 1957.
Befintligt planuppdrag DP Flässjum 2:79 m.fl. Köpmansvägen avslutas (KS2019/121, § 55).
Ärendet
I februari 2019 inkom en ansökan om planbesked för fastighet Flässjum 2:49, med önskemål om
att upprätta en ny detaljplan för fastigheten. Fastighetsägaren Bollebygd Towers AB avser att
möjliggöra för ett modernt flerbostadshus i Bollebygds centrum, om 12-14 lägenheter i tre
våningar med indragen takvåning. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2019 att ge positivt
planbesked samt planuppdrag för fastigheten, förutsatt att ett större planområde utreddes.
Tanken var då att Flässjum 2:79, 2:49 samt andra fastigheter i kvarteret skulle planläggas
tillsammans då det i området inkommit flera bygglov och funnits en efterfrågan på byggande
tidigare år. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan planuppdraget varit i kontakt med berörda
fastighetsägare i centrum och vidare gjort inventeringar på plats för att identifiera brister och
styrkor i centrum. Under detta utredningsarbete har endast Bollebygd Towers AB visat intresse
på att utveckla sin fastighet, varför ett nytt uppdrag är aktuellt. Förvaltningen bedömer att
planuppdraget för Flässjum 2:49 kan genomföras oberoende av andra planer i Bollebygd, på
grund av att kommunens översiktsplanearbete har fortskridit. Förvaltningen bedömer dock att
det fortfarande är viktigt att studera en helhet för Bollebygds centrum på sikt. Information om
förvaltningens förslag att ändra planuppdraget till att endast omfatta Flässjum 2:49 har delgetts
fastighetsägaren för Flässjum 2:79.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2021-09-13, § 167,
och föreslår att kommunstyrelsen ger nämnden ett nytt planuppdrag för Flässjum 2:49. Om
möjligt handläggs planen som en ändring av detaljplan; Byggnadsplan för Bollebygds
stationssamhälle från 1957. Befintligt planuppdrag DP Flässjum 2:79 m.fl. Köpmansvägen
avslutas (KS2019/121 §55).
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden ett nytt
planuppdrag för Flässjum 2:49. Om möjligt handläggs planen som en ändring av detaljplan;
Byggnadsplan för Bollebygds stationssamhälle från 1957. Befintligt planuppdrag DP Flässjum
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

2:79 m.fl. Köpmansvägen avslutas (KS2019/121 §55).
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 §167 SBN Förslag om nytt planuppdrag för Flässjum 249(154797)
 Förslag om nytt planuppdrag för Flässjum 249(153152)
 §55 KS Ansökan om planbesked för Flässjum 2:49
Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-13

§167

SBN2019/281

Förslag om nytt planuppdrag för Flässjum 2:49
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden ett nytt
planuppdrag för Flässjum 2:49. Om möjligt handläggs planen som en ändring av detaljplan;
Byggnadsplan för Bollebygds stationssamhälle från 1957.
Befintligt planuppdrag DP Flässjum 2:79 m.fl. Köpmansvägen avslutas (KS2019/121 §55).
Ärendet
Den 27 februari 2019 inkom en ansökan om planbesked för fastighet Flässjum 2:49, med
önskemål om att upprätta en ny detaljplan för fastigheten. Fastighetsägaren Bollebygd Towers
AB avser att möjliggöra för ett modernt flerbostadshus i Bollebygds centrum, om 12-14
lägenheter i tre våningar med indragen takvåning.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 att ge positivt planbesked samt planuppdrag för
fastigheten, förutsatt att ett större planområde utreddes. Tanken var då att Flässjum 2:79, 2:49
samt andra fastigheter i kvarteret skulle planläggas tillsammans då det i området inkommit flera
bygglov och funnits en efterfrågan på byggande tidigare år.
Förvaltningen har sedan planuppdraget varit i kontakt med berörda fastighetsägare i centrum och
vidare gjort inventeringar på plats för att identifiera brister och styrkor i centrum. Under detta
utredningsarbete har endast Bollebygd Towers AB visat intresse på att utveckla sin fastighet,
varför ett nytt uppdrag är aktuellt.
Förvaltningen bedömer att planuppdraget för Flässjum 2:49 kan genomföras oberoende av andra
planer i Bollebygd, på grund av att kommunens översiktsplanearbete har fortskridit.
Förvaltningen bedömer dock att det fortfarande är viktigt att studera en helhet för Bollebygds
centrum på sikt.
Information om förvaltningens förslag att ändra planuppdraget till att endast omfatta Flässjum
2:49 har delgetts fastighetsägaren för Flässjum 2:79.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden ett nytt
planuppdrag för Flässjum 2:49. Om möjligt handläggs planen som en ändring av detaljplan;
Byggnadsplan för Bollebygds stationssamhälle från 1957.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-13

Befintligt planuppdrag DP Flässjum 2:79 m.fl. Köpmansvägen avslutas (KS2019/121 §55).
Ledamöters förslag till beslut
Göran Augustsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Förslag om nytt planuppdrag för Flässjum 2:49
 Planansökan om planbesked kompletterad(121765) (0)_TMP
 §55 KS Planbesked 2019-05-27
Skickas till
Kommunstyrelsen
Sökande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-09
1 (3)
Dnr :SBN2019/281-4

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linnéa Säterberg | Planarkitekt
0734-647115 | linnea.saterberg@bollebygd.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag om nytt planuppdrag för Flässjum 2:49
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden ett nytt
planuppdrag för Flässjum 2:49. Om möjligt handläggs planen som en ändring av detaljplan;
Byggnadsplan för Bollebygds stationssamhälle från 1957.
Befintligt planuppdrag DP Flässjum 2:79 m.fl. Köpmansvägen avslutas (KS2019/121 §55).
Ärendet
Den 27 februari 2019 inkom en ansökan om planbesked för fastighet Flässjum 2:49, med önskemål
om att upprätta en ny detaljplan för fastigheten. Fastighetsägaren Bollebygd Towers AB avser att
möjliggöra för ett modernt flerbostadshus i Bollebygds centrum, om 12-14 lägenheter i tre våningar
med indragen takvåning.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 att ge positivt planbesked samt planuppdrag för
fastigheten, förutsatt att ett större planområde utreddes. Tanken var då att Flässjum 2:79, 2:49 samt
andra fastigheter i kvarteret skulle planläggas tillsammans då det i området inkommit flera bygglov
och funnits en efterfrågan på byggande tidigare år.
Förvaltningen har sedan planuppdraget varit i kontakt med berörda fastighetsägare i centrum och
vidare gjort inventeringar på plats för att identifiera brister och styrkor i centrum. Under detta
utredningsarbete har endast Bollebygd Towers AB visat intresse på att utveckla sin fastighet, varför
ett nytt uppdrag är aktuellt.
Förvaltningen bedömer att planuppdraget för Flässjum 2:49 kan genomföras oberoende av andra
planer i Bollebygd, på grund av att kommunens översiktsplanearbete har fortskridit. Förvaltningen
bedömer dock att det fortfarande är viktigt att studera en helhet för Bollebygds centrum på sikt.
Information om förvaltningens förslag att ändra planuppdraget till att endast omfatta Flässjum 2:49
har delgetts fastighetsägaren för Flässjum 2:79.
Ekonomiska förutsättningar
Ett planuppdrag för Flässjum 2:49 möjliggör för fler bostäder i centrum, vilket i sin tur skapar bättre
underlag för centrumhandeln och dess service. Att handlägga planen genom en ändring av
detaljplanen är ett kostnads- och tidseffektivt alternativ för såväl kommunen som för fastighetsägare,
eftersom behovet av utredningar minimeras.

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-09
2 (3)

I den befintliga detaljplanen för Flässjum 2:49 står det att lämplig användning för platsen är handel
och bostadsändamål, vilket fortsatt är fastighetsägarens intentioner och anledning till föreslaget
tillvägagångssätt. De tillägg som är aktuella för planen berör främst våningsantalet samt vilken yta
som får bebyggas, för att på sätt optimera byggrätten.
Även en ny detaljplan för fastigheten är fördelaktigt utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar
eftersom planens omfattning är mindre än tidigare och snabbare kan resultera i en antagen plan.
Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys uppmärksammar projekt utifrån barnperspektivet. Det innebär exempelvis
att det ska finnas gott om utrymme för lek, mötesplatser, rekreation och platser i den offentliga
miljön, vilket är en del av barns grundläggande behov.
Att möjliggöra för fler bostäder i centrum skapar förutsättningar för fler att komma in på
bostadsmarknaden, däribland barnfamiljer och unga. Vidare bidrar ett planuppdrag till att utredningar
och analyser görs på och omkring platsen, vilket i sig kan skapa förutsättningar för säkrare och
grönare miljöer, där utrymme för lek och rekreation möjliggörs. Vid förtätning är det extra viktigt att
se till den gröna infrastrukturen, såväl för barnens behov som för dagvattenhantering och den
biologiska mångfalden.
Bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett planuppdrag för fastighet Flässjum 2:49 är önskvärt
för kommunen, då det genererar fler bostäder och bättre underlag för centrumhandeln i Bollebygd.
En ändring genom tillägg till detaljplanen är att föredra då det är ett tids- och resurseffektivt
tillvägagångssätt. Om detta inte är möjligt bedömer förvaltningen fortsatt att en mindre detaljplan bör
göras för fastigheten.
Förvaltningen bedömer fortfarande att det är viktigt att studera en helhet för centrum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Förslag om nytt planuppdrag för Flässjum 2:49. 2021-06-09
Byggnadsplan för Bollebygds stationssamhälle 1957
Ansökan om planbesked kompletterad (SBN2019/55-4). 2019-04-03
§ 55 KS Ansökan om planbesked för Flässjum 2:49 (KS2019/121). 2019-05-27
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-27

§55

KS2019/121

Ansökan om planbesked för Flässjum 2:49
Beslut
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked på ansökan om planbesked för Flässjum 2:49.
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanering snarast av
fastigheten Flässjum 2:49 samt utreda en eventuell utökning av planområdet. En detaljplan för
området beräknas kunna antas tidigast 2022.
Ärendet
Bollebygd Towers AB ansöker om planbesked, daterat den 16 januari 2019, för att bygga ett
modernt centrumhus i tre våningar plus indragen takvåning med 12-14 lägenheter, på fastigheten
Flässjum 2:49.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde den 13 maj 2019, och
föreslår att kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked under förutsättning att
planuppdraget omfattar fler fastigheter i kvarteret än endast fastigheten Flässjum 2:49.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 16.40-16.50.
Ledamöternas förslag till beslut
Jonas Ahlgren (S), med instämmande av Beatrice Ekelund (S) och Lars-Erik Olsson (S), föreslår
enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Kommunstyrelsen ger
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanering snarast av fastigheten Flässjum
2:49 samt utreda en eventuell utökning av planområdet. En detaljplan för området beräknas
kunna antas tidigast 2022. Förslaget antas.
Beslutsunderlag
 §43 KSAU Flässjum 2:49 Ansökan om planbesked - information
 Flässjum 2:49 Ansökan om planbesked
 Flässjum 2:49, Ansökan om planbesked
 Ansökan om planbesked kompletterad
 Ritning planansökan Flässjum 2:49
 Översiktskarta planansökan Flässjum 2:49
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-27
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

§143

KS2021/214

Inköps- och upphandlingspolicy för Bollebygds kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till inköps- och
upphandlingspolicy för Bollebygds kommun, daterat 2021-09-30, och att policyn gäller från och
med 2022-01-01.
Kommunfullmäktige föreslås i och med ovanstående att upphäva nuvarande upphandlings- och
inköpspolicy, antagen 2014-12-11, § 178.
Ärendet
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utveckla kommunens
samordning och samverkan mellan nämnder och att effektivisera verksamheterna bl.a. genom
förbättrad inköpshantering. För att åstadkomma en effektivare hantering ser kommunstyrelsen
ett behov av att revidera nuvarande upphandlings- och inköpspolicy för att åstadkomma en
centraliserad inköpsorganisation där alla upphandlingar över 300 tkr genomförs av
kommunstyrelsen, istället för som idag att varje nämnd själva ska genomföra sina upphandlingar.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till inköps- och
upphandlingspolicy för Bollebygds kommun, daterad 2021-09-30, och att policyn gäller från och
med 2022-01-01.
Kommunfullmäktige förslås i och med ovanstående att upphäva nuvarande upphandlings- och
inköpspolicy, antagen 2014-12-11, § 178.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag
 Inköps- och upphandlingspolicy för Bollebygds kommun
 Inköps- och upphandlingspolicy för Bollebygds kommun
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 §118 KSAU Inköps- och upphandlingspolicy för Bollebygds kommun - diskussion
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1. Policyns syfte
Denna policy för upphandling och inköp gäller kommunens samtliga nämnder och
förvaltningar.
Syftet med den är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor och säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minst miljöpåverkan
inom ramen för gällande lagstiftning.

2. Övergripande förhållningssätt
2.1 Affärsmässighet och konkurrens
Bollebygds kommun ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Det förutsätter att alla
frågor om konkurrensutsättning och upphandling hanteras professionellt och affärsmässigt.
Den som företräder kommunen ska i alla inköps- och upphandlingssituationer uppträda på
ett affärsetiskt och opartiskt sätt, samt utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på
marknaden.
Upphandlingar ska utformas så att alla företag bör ha möjlighet att lämna anbud och delta i
konkurrensen.
Upphandlingar ska göras i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och i
förekommande fall enligt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter
och post-tjänster (LUF) samt enligt kommunens övriga policyer och riktlinjer fastställda av
kommunfullmäktige.
Personal som handlägger inköps- och upphandlingsärenden ska ha relevant kunskap om
gällande lagstiftning, policys och riktlinjer. För att bibehålla relevant kunskap ska denna
personals kompetensutvecklingsplan innehålla kompetensutveckling med jämna mellanrum
inom området.
Kommunen offentliggör upphandlingar vars värde överstiger gällande gräns för direktupphandling på kommunens hemsida.
2.2 Samordnad upphandling
Där så är fördelaktigt ska upphandling genomföras tillsammans med angränsande
kommuner, regioner och eventuella andra offentliga organisationer.
Samordning är även möjlig med inköpscentraler såsom Adda, Kammarkollegiet, HBV och
Sinfra, om analys visar att detta är till störst nytta för kommunen.
2.3 Direktupphandling
I vissa fall får direktupphandling ske. Även i sådana fall ska inköpen ske affärsmässigt och i
enlighet med de gemenskapsrättsliga grundprinciperna. Konkurrensen ska i möjligaste mån
tas till vara.
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2.4 Hållbar upphandling
Hållbar upphandling kräver en helhetssyn, kommunen ska därför arbeta efter följande:
Upphandlingsprocessen ska säkerställa att inköp sker på ett ekonomiskt, socialt och
ekologiskt hållbart sätt samt följer gällande avtal, lagar och regler.
Kommunens medborgare ska känna trygghet i att kommunen väljer varor, tjänster och
entreprenader som ger god kostnadseffektivitet med låg miljöpåverkan.
I möjligaste mån ska upphandlingsprocessen bidra till innovation av ny miljöteknik, samt
säkra god miljö och hälsa, ekonomisk och social välfärd och rättvisa för nu levande och
kommande generationer.
Näringslivet och den sociala ekonomin ska känna tillförsikt och se kommunen som en
partner för framtida affärer.
2.5 De fem grundläggande principerna
De fem grundläggande principer som kommunen alltid ska följa:
-

Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller
indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet.

-

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och
ges lika förutsättningar.

-

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som
utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter också ska gälla i övriga
EU/EES-länder.

-

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i
kravspecifikation måste ha ett naturligt samband och stå i proportion med det som
upphandlas.

-

Principen om transparens innebär en skyldighet för kommunen att skapa
öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer
att genomföras. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt och innehålla
samtliga krav på det som ska upphandlas för att kunna ge anbudsgivarna samma
förutsättningar vid anbudsgivning.
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3. Roller och ansvar

Bollebygds kommun har en centraliserad inköps- och upphandlingsorganisation.
Kommunen är en juridisk person och tillika en upphandlande enhet. Det innebär att
kommunen enbart ska ha ett avtal per vara, varukorg, tjänst eller entreprenad.
Kommunfullmäktige
Antar och följer upp denna inköps och upphandlingspolicy.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är huvudansvarig för upphandlingsverksamheten och ansvarar för att det
inom kommunen finns en inköpsfunktion som genomför samtliga upphandlingar samt
direktupphandlingar över 300 tkr.
Kommunstyrelsen har att se till att alla nämnder samverkar i upphandlingar och att behovet
ses för alla nämnder gemensamt.
Kommunstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla verktyg för avtalsuppföljning, avtalsdatabas
samt utbilda medarbetare som involveras i inköpsprocesserna.
Kommunstyrelsen antar och följer upp kommunens riktlinjer för inköp och upphandling.
Nämnd
Vid nämndspecifikt behov beslutar respektive nämnd om upphandling och anmäler
upphandlingsbehovet till inköpsenheten. Nämnden säkerställer att det finns kompetens och
resurser för att genomföra direktupphandlingar till ett värde understigande 300 tkr.
Nämnden med respektive organisation, ansvarar för att medverka i upphandlingar och att
tillsätta personal/referensgrupper med nödvändig kompetens som tillför krav, kriterier,
funktion och annan information som är relevant för upphandlingen.
Beställningar och inköp ska enbart göras av behöriga beställare som genomgått av
inköpsenheten angiven utbildning och i enlighet med upphandlade avtal samt enligt
kommunens inköpsprocesser.
Avtalsansvarig nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering av nämndspecifika avtal
samt för nämndövergripande avtal där kommunstyrelsen utsett nämnden som avtalsansvarig.

4 Kontroll och uppföljning av avtal
Avtal ska följas upp och vara skrivna så att uppföljningen av leverantörens prestationer kan
göras, exempelvis vid kvalitet, volym och pris. För att säkerställa kvaliteten i utförda tjänster
ska det i upphandlingsunderlagen finnas tydliga krav på den tekniska och yrkesmässiga
förmågan och kapacitet samt tydliga kvalitetskriterier med tillhörande nyckeltal.
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5 Leasing och hyra
Kommunen ska ha en restriktiv hållning till leasing och hyra av varor. I stället ska avtalsformen köp väljas. Leasing, hyra och hyrköp av varor ska jämställas med upplåning.

6 Sociala och etiska krav
Bollebygds kommun ska ställa krav på att leverantörerna, i sin affärsverksamhet inte
diskriminerar någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell
läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandlar arbetstagare eller arbetssökande.
Detsamma gäller de eventuella underleverantörer som anlitas.
Bollebygds kommun ska ställa sociala/etiska krav i upphandlingar med beaktande av
gällande upphandlingslagstiftning och EG-rättsliga principer. Kommun ansvara för att
ställda villkor är möjliga att kontrollera ur laglig och praktisk aspekt.
Bollebygds kommun förväntar sig att anbudsgivaren har ett affärsmässigt etiskt
förhållningssätt där vinster från verksamheter baserade i Sverige också beskattas i Sverige
och att överföringar av kraftigt nedskrivna beskattningsbara vinster inom en eventuell
koncern ej tillämpas. (ex förs till så kallade skatteparadis) I synnerhet gäller detta vid anbud
på tjänster.

7 Miljö- & energikrav
Bollebygds kommun har som mål att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Därför ska
kommunen i samtliga upphandlingar prioritera och efterfråga varor, tjänster och
entreprenader med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Genom en miljöanpassad upphandling ska kommunen påverka marknaden i hållbar riktning
och i sin tur leverera varor och tjänster som håller hög miljöstandard. Miljökraven utgår ifrån
kommunens mål, regionala och nationella miljömål samt konkurrensverkets riktlinjer för
upphandling.
I samband med livsmedelsupphandlingar ska djurskyddshänsyn beaktas i enlighet med
rådande lagstiftning samt enligt Konkurrensverkets rekommendationer.
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Dnr :KS2021/214-2
Kommunstyrelseförvaltningen
Daniel Aronsson | Ekonomichef
0734-64 70 06 | daniel.aronsson@bollebygd.se
Kommunfullmäktige

Inköps- och upphandlingspolicy för Bollebygds kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till inköps- och upphandlingspolicy
för Bollebygds kommun, daterad 2021-09-30, och att policyn gäller från och med 2022-01-01.
Kommunfullmäktige förslås i och med ovanstående att upphäva nuvarande upphandlings- och
inköpspolicy, antagen 2014-12-11, § 178.
Ärendet
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utveckla kommunens samordning
och samverkan mellan nämnder och att effektivisera verksamheterna bl.a. genom förbättrad
inköpshantering. För att åstadkomma en effektivare hantering ser kommunstyrelsen ett behov av att
revidera nuvarande upphandlings- och inköpspolicy för att åstadkomma en centraliserad inköpsorganisation där alla upphandlingar över 300 tkr genomförs av kommunstyrelsen, istället för som idag
att varje nämnd själva ska genomföra sina upphandlingar.
Ekonomiska förutsättningar
I dagsläget genomförs upphandlingar av upphandlingskonsulter enligt ramavtal. Kostnaden för dessa
konsulter uppgår till ca 800 tkr hittills i år fördelat på kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Utöver de kostnaden finns en administratör och kommunjurist som på delar av sina
tjänster lägger tid på upphandling och inköp, dock genomför de inga upphandlingar. Det läggs även
ner tid på upphandling och inköp i övriga förvaltningar fördelat på flera tjänster, omfattningen av det
varierar över tid och är svår att uppskatta.
Kommunstyrelseförvaltningens uppskattar att förslaget om centralisade upphandlingar vid belopp
över 300 tkr kommer kräva att två upphandlare på heltid anställs. Kostnaden för det uppgår till ca 1,4
mnkr, av detta bedömer kommunstyrelseförvaltningen att en omfördelning kan göras från avsatta
medel för konsulter och övriga kostnadsposter på totalt ca 1,05 mnkr. Kommunstyrelsens ram
behöver alltså höjas med 350 tkr för att genomföra organisationsförändringen.
En effekt som är väldigt svår att mäta är hur detta kommer påverka kostnaden för de upphandlade
varorna och tjänsterna som kommuner sedan köper in. I många fall uppgår kostnaden för
upphandlingen till små belopp i förhållande till det som sedan köps in på de upphandlade avtalen.
Förvaltningens bedömning är att bättre upphandlingar kommer leda till bättre priser, vilket gynnar
hela kommunen. På så sätt kan även kommunstyrelsen hjälpa övriga nämnder att nå effektiviseringskraven som satts av kommunfullmäktige.
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Bedömning
Nuvarande upphandlings- och inköpspolicy antogs 2014 och beskriver en decentraliserad
upphandlingsorganisation där merparten av ansvaret för kommunens upphandlingar läggs på
nyttjande nämnd. Det ställs bl.a. krav på att det ska finnas resurser för att genomföra upphandlingar,
utbilda personal samt att följa upp avtalade leverantörer. Kommunstyrelsen ansvarar främst för de
samordnade upphandlingarna där flera nämnder har ett likartat behov samt att bistå med strategiska
resurser i frågor som rör upphandling samt verktyg så att upphandlingar och inköp kan genomföras
på ett professionellt sätt.
Upphandlingspolicyn reglerar även rollfördelningen långt ner i förvaltningarna och innehåller
generellt en hel del detaljerade beskrivningar. Kommunstyrelseförvaltningen ser att dessa saker
snarare bör regleras i riklinjer eller instruktioner som antas av kommunstyrelsen, vilket innebär att
förändringar kan hanteras på ett enklare sätt än att revidera policydokumentet i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det är svårt för varje nämnd att ha kompetens för
att genomföra upphandlingar och att det därmed är svårt att följa policyn vilket också stärks genom
samtal med kommunens förvaltningschefer. Det märks också på att det finns ett stort eftersatt behov
av att genomföra upphandlingar, i dagsläget saknas avtal på ett 70-tal områden. Som jämförelse kan
nämnas att en upphandlare på heltid klarar av att genomföra ca 20 upphandlingar på ett år, givetvis
beroende på storlek och omfattning. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas avtal på
flera viktiga områden där kommunen i dagsläget exponeras för risker i form av upphandlingsskadeavgifter.
För att komma tillrätta med detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en centraliserad
inköpsorganisation införs och två upphandlare på heltid anställs. Det är dock viktigt att påpeka att
även med en centraliserad inköpsorganisation kvarstår ett stort ansvar för samtliga nämnder att bidra
med kompetens och att beskriva sina behov i samband med att upphandlingar genomförs.
Oavsett om en centraliserad inköpsorganisation införs eller inte är kommunstyrelseförvaltningens
bedömning att kommunens resurser inom upphandling måste öka för att klara av gällande lagkrav.
Beslutsunderlag
Förslag till inköps- och upphandlingspolicy, daterad 2021-09-30.
Skickas till
Ekonomiavdelningen, samtliga nämnder
BOLLEBYGDS KOMMUN

Monica Holmgren

Daniel Aronsson

Förvaltningschef

Ekonomichef
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1. Policyns syfte
Denna policy för upphandling och inköp gäller kommunens samtliga nämnder och
förvaltningar.
Syftet med den är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor och
säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minst
miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning.

2. Övergripande förhållningssätt
2.1 Affärsmässighet och konkurrens
Bollebygds kommun ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Det förutsätter att alla
frågor om konkurrensutsättning och upphandling hanteras professionellt och affärsmässigt.
Den som företräder kommunen ska i alla inköps- och upphandlingssituationer uppträda på
ett affärsetiskt och opartiskt sätt, samt utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på
marknaden.
Upphandlingar ska utformas så att alla företag bör ha möjlighet att lämna anbud och delta i
konkurrensen.
Upphandlingar ska göras i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och i
förekommande fall enligt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter
och post-tjänster (LUF) samt enligt kommunens övriga policyer och riktlinjer fastställda av
kommunfullmäktige.
Personal som handlägger inköps- och upphandlingsärenden ska ha relevant kunskap om
gällande lagstiftning, policyer och riktlinjer. För att bibehålla relevant kunskap ska denna
personals kompetensutvecklingsplan innehålla kompetensutveckling med jämna mellanrum
inom området.
Kommunen offentliggör upphandlingar vars värde överstiger gällande gräns för direkt
upphandling på kommunens hemsida.
2.2 Hållbar upphandling
Hållbar upphandling kräver en helhetssyn, kommunen ska därför arbeta efter
följande:
Upphandlingsprocessen ska säkerställa att inköp sker på ett ekonomiskt, socialt och
ekologiskt hållbart sätt samt följer gällande avtal, lagar och regler.
Kommunens medborgare ska känna trygghet i att kommunen väljer varor, tjänster och
entreprenader som ger god kostnadseffektivitet med låg miljöpåverkan.
I möjligaste mån ska upphandlingsprocessen bidra till innovation av ny miljöteknik, samt
säkra god miljö och hälsa, ekonomisk och social välfärd och rättvisa för nu levande och
kommande generationer.
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Näringslivet och den sociala ekonomin ska känna tillförsikt och se kommunen som en
partner för framtida affärer.
2.3 De fem grundläggande principerna
De fem grundläggande principer som kommunen alltid ska följa:
-

Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller
indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet.

-

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och
ges lika förutsättningar.

-

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som
utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter också ska gälla i övriga
EU/EES-länder.

-

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i
kravspecifikation måste ha ett naturligt samband och stå i proportion med det som
upphandlas.

-

Principen om transparens innebär en skyldighet för kommunen att skapa
öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer
att genomföras. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt och innehålla
samtliga krav på det som ska upphandlas för att kunna ge anbudsgivarna samma
förutsättningar vid anbudsgivning.

3. Roller och ansvar
Bollebygds kommun är en juridisk person och tillika en upphandlande enhet. Det innebär att
kommunen enbart ska/kan ha ett avtal per vara, varukorg, tjänst eller entreprenad.
Kommunen har en decentraliserad organisation som innebär att flera personer är
involverade i inköps- och upphandlingsarbetet.
Ansvaret för upphandling av varor, tjänster och entreprenader ligger på respektive nämnd
och förvaltning. När två eller flera nämnder eller förvaltningar inom kommunen har likartade
behov av varor och/eller tjänster ska upphandlingen samordnas. Vid behov samordnas
upphandlingen med hjälp av kommunens upphandlingsansvarige.
Arbete med inköp och upphandling inom kommunen organiseras enligt följande:
- Nämnd och förvaltningsansvar
- Kommunens upphandlingsansvarige.
- Förvaltningschefer
- Övriga chefer
- Upphandlingsombud
- Avropsberättigade/inköpare/beställare
- Upphandlingsrådet
- Referenspersoner/grupper
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3.1 Nämnder och förvaltningars ansvar
Nämnder och förvaltningar inom Bollebygds kommun ansvarar för att centrala riktlinjer,
anvisningar och ramavtal följs. Nämnderna fattar beslut beträffande de egna inköpen och
upphandlingarna.
Beslut om nämndsövergripande inköp och upphandlingar fattas av kommunstyrelsen.
Beslut beträffande inköp och upphandlingar kan ske på delegation till utsedd behörig chef
enligt delegationsordningen alternativt särskilt beslutad delegation för specifik upphandling.
Upphandlingar rörande ramavtal ska alltid återrapporteras till kommunstyrelsen, som svarar
inför kommunfullmäktige. Återrapportering till kommunstyrelsen sker av ansvarig
förvaltningschef, upphandlare alternativ av kommunens upphandlingsansvarige.
Årlig uppföljning av upphandlings och inköpsprocessen ska ske och utformas i enlighet med
uppsatta mål och styrtal. Uppföljning ska ske i samtliga nämnder och kommunfullmäktige.
3.2 Kommunens upphandlingsansvarige
Ekonomiavdelningen har ett övergripande ansvar för den samordnade upphandlingen av
varor och tjänster som sker för Bollebygds kommun.
Kommunens upphandlingsansvarige är en strategisk resurs för förvaltningarna i frågor som
rör upphandling. Denna resurs ska tillhandahålla kompetens och verktyg så att kommun kan
genomföra upphandlingar och inköp på ett professionellt sätt. Uppföljning av kommunens
policy och inköp genomförs av kommunens upphandlingsansvarige
Kommunens upphandlingsansvarige:
- initierar utarbetandet av policys, mallar och andra hjälpmedel, samt följer upp att
dessa efter beslut efterlevs.
- har helhetsperspektiv över kommunens samtliga upphandlingsavtal och
upphandlingar i nutid och långsiktigt
- arbetar rådgivande och rapporterande mot kommunledningsgrupp
- följer upp kommunövergripande (statistik) och genomför intern kontroll för att
motverka jäv och korruption och andra oegentligheter.
- administrerar kommunens elektroniska upphandlingsverktyg.
- är kontaktyta i samverkan med andra kommuner, ex samverkan med
samarbetskommunerna Borås Stad, Tranemo, Svenljunga och Ulricehamns
kommun, men även SKL Inköpscentral samt Kammarkollegiet.
- granskar utgående förfrågningsunderlag och ser till att kraven följer de policys och
riktlinjer som är av aktualitet inom kommunen för avsedd upphandlande vara eller
tjänst, samt att förfrågningsunderlag följer regelverk inom offentlig upphandling.
- skapar samarbetsformer
- genomför kommungemensamma upphandlingar tillsammans med
referenspersoner/grupper.
- leder upphandlingsrådet
- följer upp kommunens leverantörer och avtal.
- följer upp avtalstroheten
- Kontrollerar att behörig personal gör avrop, kontrollerar och attesterar.
- Är central kontaktyta gentemot externa aktörer.
- stödjer den som önskar/behöver hjälp.
- verkar för kompetenshöjning och information om inköp/upphandling
- underhåller och utvecklar kommunens avtalsdatabas
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3.3 Förvaltningschefer
- ansvarar för återkoppling av upphandlingar i berörd nämnd.
- ansvarar och fattar beslut (i enlighet med delegationsordningen) för
nämndspecifika upphandlingar.
- ansvarar för att enbart avropsberättigade/inköpare inom egen förvaltning gör
avrop/inköp.
- ansvarar för att behörig personal har rätt kompetens inom egen förvaltning
- verkar för avtalstrohet
- verkar för att öka förståelsen för upphandling och planerade inköp
3.4 Övriga chefer
- ansvarar och fattar beslut (i enlighet med delegationsordningen) för inköp inom
enheten.
- ansvarar för att enbart avropsberättigade/inköpare inom enheten gör avrop/inköp.
- ansvarar för att behörig personal har rätt kompetens samt ger relevant information
till medarbetare inom enheten
- verkar för avtalstrohet
- verkar för att öka förståelsen för upphandling och planerade inköp
3.5 Upphandlingsombud (förvaltningsvis)
- genomför specifika upphandlingar inom egna verksamhetsområdet
- deltar i kommungemensamt samarbete
- följer upp förvaltningsspecifika avtalsleverantörer i enlighet med avtal för att
kvalitetssäkra vara och/eller tjänst.
- ger information till det egna verksamhetsområdet
- verkar för att öka förståelsen för upphandling och planerade inköp
- verkar för avtalstrohet
3.6 Avropsberättigad/Inköpare/Beställare
- avropar
- innehar avtalskännedom
- informerar kollegor
- rapporterar behov
- verkar för avtalstrohet
3.7 Upphandlingsråd
I upphandlingsrådet ingår samtliga upphandlingsombud och kommunens
upphandlingsansvarige.
Upphandligsrådet har till uppgift:
- att följa och utveckla inköps- och upphandlingsverksamheten.
- att årligen se över och uppdatera avtalsöversyn för att kunna förutse kommande
års upphandlingsbehov.
3.8 Referensperson/grupper
Referenspersoner utses inför upphandling utifrån sin kompetens som sakkunniga inom det
upphandlande området. De medverkar i omvärldsanalysarbetet, utarbetande av
kravspecifikationer, vid utvärdering av inkomna anbud, vid implementering av de nya
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avtalen samt medverkar de vid uppföljning av avtalsvård samt avtalstroheten under
avtalsperioden.

4. Avtal, ramavtal och samordnad upphandling
Kommunen ska arbeta aktivt för ökad samordning av upphandlingar ur ett kommun-, läns
och regions -övergripande perspektiv.
Kommunen ska teckna ramavtal för såväl varor som tjänster inom de områden där det finns
gemensamma intressen såväl förvaltningsövergripande som kommunövergripande.
Kommunens inköpare är skyldiga att känna till och ta reda på befintliga avtal och ramavtal.
Vid nya avtal, ramavtal, alternativ vid förlängning av avtal ska ansvarige för avtalet informera
om detta till berörda inköpare.
Avvikelser från ramavtal får bara ske på affärsmässiga grunder och efter samråd med
kommunens upphandlingsansvarige.
4.1 Strategisk direktupphandling
I LOU går direktupphandlingsgränsen vid ett värde om 505 800 tkr (dvs 28% av
tröskelvärdet 2014). Direktupphandlingsgränsen i LUF går vid ett kontraktsvärde om ca 939
342 kronor (26% av tröskelvärdet 2014). Vid nationell förändring av värdena implementeras
även de nya värdena för Bollebygds kommun.
Vid beslut om direktupphandlings ska av kommunstyrelsen tagna riktlinjer vid
direktupphandling för Bollebygds kommun följas.

SKL Kommentus
Kammarkollegiet

Upphandlingssamverkan
kommuner

Egna upphandlingar
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4.2 Samordnad upphandling
Genom upphandlingssamverkan mellan Borås Stad, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo och
Ulricehamns kommuner ska kommunerna ges successiv tillgång och möjlighet att utnyttja de
gemensamma ramavtal som avtalas med diverse leverantörer.
Kommunerna avgör inför respektive upphandling om sitt eget deltagande i upphandlingen
och nyttjande av ramavtalet.
Upphandlingssamverkan ska bygga på ömsesidigt förtroende och strävan att inom ramen för
de ekonomiska förutsättningarna åstadkomma ett tillfredsställande samarbetsklimat.
Kommunerna beslutar i samråd om de nya ramavtalsområden samt om ev. förlängningar av
befintliga ramavtal. Kommunerna ansvarar själva för spridning av information inom den
egna organisationen.
De utsedda kontaktpersonerna, upphandling- och inköpssamordnarna, ansvarar för löpande
kontakter mellan kommuner och upphandlingsfunktionen för Borås Stad.
Avtalsövergripande kommunikation, frågor som rör riktlinjer, funktioner etc, hanteras av
upphandlingschefen, Borås Stad och upphandlingssamordnare i respektive kommun.

5. Kontroll och uppföljning av avtal
Alla leverantörers ekonomiska status ska kontrolleras i samband med upphandling och
därefter löpande så länge leverantören har avtal med kommunen. Avtalet ska följas upp och
vara skrivna så att uppföljningen av leverantörens prestationer kan göras, exempelvis vid
kvalitet, volym och pris. För att säkerställa kvaliteten i utförda tjänster ska det i
upphandlingsunderlagen finnas tydliga krav på den tekniska och yrkesmässiga förmågan och
kapacitet samt tydliga kvalitetskriterier med tillhörande nyckeltal.

6. Sociala och etiska krav
Bollebygds kommun ska ställa krav på att leverantörerna, i sin affärsverksamhet inte
diskriminerar någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell
läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandlar arbetstagare eller arbetssökande.
Detsamma gäller de eventuella underleverantörer som anlitas.
Bollebygds kommun ska ställa sociala/etiska krav i upphandlingar med beaktande av
gällande upphandlingslagstiftning och EG-rättsliga principer. Kommun ansvara för att
ställda villkor är möjliga att kontrollera ur laglig och praktisk aspekt.
Bollebygds kommun förväntar sig att anbudsgivaren har ett affärsmässigt etiskt
förhållningssätt där vinster från verksamheter baserade i Sverige också beskattas i Sverige
och att överföringar av kraftigt nedskrivna beskattningsbara vinster inom en eventuell
koncern ej tillämpas. (ex förs till så kallade skatteparadis) I synnerhet gäller detta vid anbud
på tjänster.
Anbudsgivare är beredd att på upphandlande myndighets anmodan redovisa omsättning,
vinst och hur mycket skatt som betalas i varje land där man har verksamhet.
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Genom inlämnande av anbud anses anbudsgivaren vara införstådd med ovan nämnda etiska
krav.

7. Miljö- & energikrav
Bollebygds kommun har som mål att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Därför ska
kommunen i samtliga upphandlingar prioritera och efterfråga varor, tjänster och
entreprenader med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Genom en miljöanpassad upphandling ska kommunen påverka marknaden i hållbar riktning
och i sin tur leverera varor och tjänster som håller hög miljöstandard. Miljökraven utgår ifrån
kommunens mål, regionala och nationella miljömål samt Miljöstyrningsrådets riktlinjer.
I samband med livsmedelsupphandlingar ska djurskyddshänsyn beaktas i enlighet med
rådande lagstiftning samt enligt Miljöstyrningsrådets rekommendationer.

Denna policy gäller fr.o.m 2015-01-01
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2021-10-19
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Dnr :155832
Kommunstyrelseförvaltningen
Daniel Aronsson | Ekonomichef
0734-64 70 06 | daniel.aronsson@bollebygd.se

Mål och budget 2022-2024 för Bollebygds kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer vision, mål och ekonomiska ramar enligt förslag från (FR), (M), (KD),
(C) och (L), daterat 2021-10-19.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om tilläggsanslag för ofördelade kostnader
upp till det belopp som anges i budgetförslaget.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om nya lån upp till 50 mnkr avseende 2022
för att finansiera verksamhetens investeringar.
Kommunfullmäktige ger ekonomiavdelningen mandat att verkställa tekniska justeringar av
nämndernas ramar till följd av förändrade PO-tillägg och kapitalkostnader.
Ärendet
Kommuner och regioner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). I budgeten
ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska
finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.
Ekonomiska förutsättningar
Det budgeterade resultatet för 2022 uppgår till 12 514 tkr, vilket motsvarar 2 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Beslutsunderlag
1. Bollebygdalliansens budgetförslag, daterat 2021-10-19
2. Investeringskostnader lokalresursplan, daterat 2021-10-19
Skickas till
Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen
BOLLEBYGDS KOMMUN
Monica Holmgren

Daniel Aronsson

Förvaltningschef

Ekonomichef

Postadress
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Förord
Bollebygds kommun har för närvarande en god ekonomi och till stor del beror det på att vi
innevarande år har lyckats bryta den trend med kostnadshöjningar och dyra placeringar som
kommunen levt med under tidigare år. Det ger oss nu möjlighet att planera långsiktigt och
allokera resurser till de delar av verksamheterna som vi ser behöver förstärkas. Vi fortsätter att
eftersträva ett effektivt nyttjande av de resurser som vi har, varför även dessa föreslagna
förstärkningsåtgärder kommer att bli föremål för strikt uppföljning. Till följd av detta har vi valt
att lägga vår budget med ett resultat av 2 % då vi ser att vi kommer att klara mandatperiodens
satta mål.
Följande satsningar kan särskilt omnämnas.
Kommunstyrelsen lägger kraft på förstärkning av ekonomisidan samt fokusera mer på
upphandling och informationssäkerhet. Resurser kommer att anslås för att leda och följa det
miljö- och hållbarhetsarbete som följer av de policies som kommunen antagit och
besöksnäringsfunktionen kommer att stärkas för en konkurrenskraftigare kommun.
För Utbildningsnämnden anslår vi särskilda resurser bl.a. till grundsärskola, gymnasiesärskola
och vuxenutbildning. Stödet till föreningslivet förstärks under 2022 för att stärka föreningslivet,
kulturen och folkhälsan.
För Socialnämnden kan särskilt nämnas utökad satsning på integration, anhörigstöd och
återbruk.
Vidare kommer Social- och Utbildningsnämnden tillsammans ta de första stegen för
etablerande av familjecentral i kommunen. Även dessa nämnders samverkan, särskilt inriktat
för barn och unga, kommer att fördjupas. Båda nämnderna förstärks med en
vaktmästarfunktion så de kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Nu när Bollebygdsalliansen drivit igenom och antagit en förnyad lokalresursplan och samtidigt
ser slutet på arbetet med översiktsplanen och det kommande bostadsförsörjningsprogrammet,
kan vi lättare utvärdera Samhällsbyggnadsnämndens behov. På detta sätt lägger vi grunderna
för en ordnad långsiktig tillväxt i hela kommunen. Vi ser att den allmänna servicefunktionen för
invånare och näringslivet måste förstärkas, liksom förvaltningens övriga funktioner. Därför har
extra medel avsatts för dessa ändamål.
Kommunen är en stor ägare av skog som kan potentiellt kan ge omfattande avkastning och vi
har därför bedömt det som viktigt att det utarbetas en skogsbruksplan.
Kommunens investeringar avser följa den lokalresursplan som antagits under året. Vidare
kommer kommunens gång/ -cykelvägar att utvecklas och reinvesteringar skall ske av
kommunens befintliga byggnader, lokaler och inventarier. Likaså fortsätter arbetet med att
investera i digitala verktyg för att få den kontinuitet och säkerhet som verksamheten kräver.
Vi bedömer att dessa satsningar tillsammans med en fortsatt effektiv efterlevnad av budget
kommer att förstärka grunden samt göra det möjligt för oss att förbättra servicen till våra
invånare och näringsidkare i hela kommunen.
Folkets Röst, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna 2021-10-19
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Övergripande riktlinjer
Enligt kommunallagen ska kommuner:
 ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs
genom andra juridiska personer
 besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen
I de fall kommunen avser inrätta en resultatutjämningsreserv ska riktlinjen även omfatta
hanteringen av denna.
Riktlinje för god ekonomisk hushållning
Kommunallagen stadgar att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges för
verksamheten. Utöver detta ska finansiella mål anges. I regeringens proposition 2004/05:100
ges följande tolkning av begreppet ”god ekonomisk hushållning”:
”Varje generation bör bära kostnaden för den service som generationen själv beslutat om och
själv konsumerar:”
Genom att formulera tydliga mål har de förtroendevalda möjlighet att staka ut den politiska
färdriktningen. För att kunna följa upp om verksamheten är effektiv eller inte krävs att det av
nämnderna formuleras mål som är tydliga och mätbara. De mål som anges för verksamheten ska
stå i relation till de ekonomiska resurser som ställs till förfogande.
I mål- och budget beslutar kommunfullmäktige om såväl mål för verksamheten som finansiella
mål som framgår under ”Kommunfullmäktiges mål” nedan.
Utöver dessa mål ska kommunens verksamhet bedrivas så att hemmaplanslösningar
eftersträvas utifrån ett långsiktigt socialt och ekonomiskt försvarbart perspektiv.
I samband med årsredovisningen utvärderas kommunens måluppfyllelse och utifrån dessa mål
görs en bedömning om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Detta ska anses uppfyllt
då merparten av verksamhetsmålen är uppfyllda samtidigt som de två finansiella målen är
uppfyllda.
Riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)
Avsättning
Avsättning görs då resultatet så medger enligt kommunallagens regler. Den del av årets resultat
som efter balanskravsutredning överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag får avsättas till
resultatutjämningsreserv. Ifall kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, får det resultat som överstiger 2 % avsättas.
Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om
kommunal redovisning, grund för beräkningen.
I samband med hantering av årsredovisningen fastställs eventuell avsättning.
Användning
Medel från RUR kan användas om båda dessa kriterier är uppfyllda:
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•
Förändringen av årets underliggande skatteunderlag i riket understiger den genomsnittliga
utvecklingen de senaste 10 åren (enligt Sveriges kommuner och regioners beräkningar)
•

Balanskravsresultatet är negativt

Beslut om planerad användning av medel från RUR fattas i samband med antagande av mål- och
budget. Vid behandlingen av årsredovisningen fastställs eventuell användning av medel.
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Vision och mål
Arbete har inletts med att revidera tidigare vision Bollebygd 2025 till ”Bollebygd 2030”.
Huvuddragen i visionen beskrivs nedan. Den nuvarande vision Bollebygd 2025 gäller till dess den
nya visionen antagits. Vi lever dock med den förvissningen att en ny vision för 2030 kommer att
tas fram under mandatperioden.

Bollebygd - kommunen där vi bor bra och lever länge
Bollebygd med 12 000 invånare är en attraktiv kommun. I Bollebygd är människorna trygga,
stolta, självständiga, men också mycket måna om gemenskapen. Entreprenörsandan är ett
signum för den trevliga kommunen. Snabba och miljövänliga förbindelser till Göteborg, Borås,
Landvetter flygplats och Göteborgs Hamn gör Bollebygd till en plats nära världen.

Enkel vardag och bra utbud av samhällsservice
Boende i Bollebygd ingår i en av Sveriges största arbetsmarknadsregioner. Det lilla samhället gör
vardagen enkel. Med ett levande centrum, mångfald i boendeformer, böljande landskap och bra
utbud av samhällsservice känns det härligt att bo i Bollebygd.

Värdegrund
Vi har en gemensam värdegrund som vi vill förmedla. Vi vill att kommunen ska under
mandatperioden verka för ökad öppenhet, närhet till invånarna och väsentligen utökad
medborgardialog. Kommunens verksamhet ska i alla delar genomsyras av grundprincipen att vi
är till för de som bor och arbetar i Bollebygds kommun. Det är skattebetalarna som är vår
uppdragsgivare. Samtidigt måste vi värna om våra medarbetare. Utan deras arbetsglädje och
insatser kommer värdegrunden inte nås.
Härutöver vill vi att kommunen ska uppmuntra privata initiativ och alternativa former för
offentligt finansierade verksamheter.

Kommunfullmäktiges mål
Budgeten för 2021 var upprättad enligt tanken på att visa tillit till de nämnder, förvaltning och
individer i den kommunala organisationen som är närmast berörda. Tillitstanken genomsyrar
vårt sätt att arbeta i kommunen. Detta arbetssätt kommer att utvecklas än mer under
mandatperioden. Som exempel har ovannämnda policys om hållbarhet och miljö upprättats
med det synsättet som grund. Även budgeten för 2022 baseras på dessa tankar.
Kommunfullmäktige utövar styrning genom att besluta om kommunens vision, övergripande
mål, övergripande strategier, strategiskt inriktningsdokument, mål för god ekonomisk
hushållning, driftbudgetramar samt investeringsbudgetar för styrelse och nämnder.
Kommunfullmäktige kan sätta specifika nämndmål.
Under mandatperioden föreskrivs övergripande mål nedan. Nämnderna ska arbeta för att
uppfylla de övergripande målen genom att efter eget val bryta ner dem till ett eller fler
nämndspecifika mål. Nämnderna prioriterar självständigt när arbete ska ske med enskilda mål
innebärande att varje nämnd inte behöver arbeta med samtliga övergripande mål under varje
enskilt år. Nämnderna ska sålunda ges frihet att inom ramen för de övergripande målen själva
utfärda mål som uppfyller kraven på att vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och
tidsbegränsade (SMARTa mål).
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Arbete och företagande





Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.
Kommunen ska verka för att näringsidkare och de som vill starta verksamhet i Bollebygd
ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt ges de skäliga förutsättningar, råd och
anvisningar som fordras för verksamheten.
Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.
Delaktighet
Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter
förmåga.

Trygghet, uppväxt och åldrande




Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.
Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.
Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.
Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier.

Miljösmart och Hållbar kommun
Kommunen verkar för en utveckling som möter nuvarande och kommande generationers behov
och skapar långsiktiga förutsättningar för medborgare att leva och företag att agera socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Nedanstående etappmål tar sikte på utvecklingen fram till
2030.


Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030 och kommunen
eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast
år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta
mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.



Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till
60 procent år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer
att arbeta mot att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel ska öka för varje
år.



Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90
procent år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att
arbeta mot att andelen inköpta närproducerade livsmedel ska öka för varje år. Med
närproducerat ska förstås produkter tillverkade i Sverige.

Finansiella mål
Planperiodens resultat kombinerat med en hög investeringsnivå medför att Bollebygds
finansiella ställning försvagas. I det längre perspektivet är dock målsättningen fortsatt att
stärka kommunens finansiella ställning.
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Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Över samma tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och
exploateringar finansieras med egna medel.
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Uppdrag till nämnderna

Kommunfullmäktiges riktade uppdrag till nämnderna.
Heltidsplan

Kommunstyrelsen fick i uppdrag från kommunfullmäktige att under åren 2021-2022 ta fram
en handlingsplan för heltid. Detta uppdrag fortsätter 2022.
Reviderad styrmodell

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på en reviderad styrmodell som bygger på en
förstärkt ekonomistyrning där utgångspunkten för nämndernas planering är förutsägbara
budgetramar beslutade av KF. Prestationsmodellen som ligger till grund för de preliminära
ramarna tas bort, varje nämnd gör istället en bedömning av vilka konsekvenser
befolkningsutvecklingen får som sedan arbetas in i budgetprocessen.
Tillväxt samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utöka servicen till medborgarna och företagarna
i Bollebygds kommun. Även takten och ambitionsnivån av samhällsutvecklingen ska öka i
kommunen.
GC/Enskilda vägar

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprusta befintliga gång och cykelvägar samt
enskilda vägar där behoven är som störst. Nämnden prioriterar dessa medel där de gör mest
nytta. Denna extra satsning under 2022 görs för att främja folkhälsa, miljö och att göra
vägarna tryggare att använda.
Familjecentral

Socialnämnden får i uppdrag under 2022 att utreda och efter beslut starta upp en
Familjecentral tillsammans med Västra Götalandsregionen.
Integration

Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa bibehållen nivå på integrationsarbetet även när
staten reducerar bidragen till kommunen.
Föreningsbidrag

Utbildningsnämnden får i uppdrag att informera föreningslivet om det utökade
investeringsstödet som går att söka under 2022.
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Budgetförutsättningar 2022-2024
Befolkningsutveckling
Kommunens budgetförutsättningar baseras på flera olika prognoser där
befolkningsutvecklingen är av central betydelse för såväl intäkts- som kostnadssidan. I tabell
1 nedan presenteras den senaste befolkningsprognosen för Bollebygds kommun 2021-2024
som togs fram i januari 2021 som bygger på statistiska modeller samt kommunens
byggplaner åren 2021-2030. Befolkningssiffrorna avser 31 december respektive år.
Tabell 1 Befolkningsprognos 2020-2024

Åldrar
1-5
6
7-15
16-18
6-12
65-79
80+
Totalt

2020
573
131
1 200
349
955
1 565
473
9 530

2021
571
125
1 222
363
957
1 578
483
9 672

2022
2023
573
589
132
121
1 234
1 252
369
383
957
951
1 567
1 540
520
556
9 860 10 024

2024
607
131
1 261
398
958
1 530
597
10 280

Befolkningstillväxten beräknas vara ca 1,5 % under perioden 2020-2022 för att därefter öka
med 2,5 resp. 4 % för de sista två åren under planperioden. Det innebär en total
befolkningsökning på 7,9 % eller knappt 2 % per år. Ökningstakten i riket beräknas bli ca 0,5
% per år, vilket alltså innebär att befolkningen beräknas öka mer i Bollebygd jämfört med
övriga Sverige. Ökningen de senare åren beror på fler färdigställda bostäder.
Under perioden beräknas en relativt måttlig ökning av barn i förskolan, fritidshem och
grundskola, totalt ca 5 % medan antalet gymnasieungdomar ökar relativt kraftigt med 14 %.
Antalet äldre minskar något för åldrarna 65-79, medan den förväntas öka kraftigt (ca 26 %)
för äldre 80+.
Generellt kan sägas för befolkningsprognoser att de är mer säkra för äldre än yngre och att
osäkerheten i antal ökar för varje år. Därför är det viktigt att befolkningsprognoserna hela
tiden revideras med aktuella befolkningssiffror och byggplaner inför varje år.
Befolkningen uppgick i juni 2021 till 9 584 personer och i skatteunderlagsprognosen för
2022-2024 beräknas befolkningen vara 9 548 vid avräkningsdagen (1 november 2021) vilket
alltså är en mer försiktig bedömning än vad befolkningsprognosen visar.
Volymförändringar
Enligt kommunens styrmodell ska volymförändringar ligga till grund för de preliminära
ramarna som beslutas av kommunstyrelsen i februari. Volymförändringarna i denna budget
baseras på befolkningsprognosen från januari 2021 och kompenserar nämnderna för ett ökat
åtagande till följd av en växande befolkning. Nämnden avgör hur dessa tillskott ska nyttjas
och ska därmed ej ses som destinerade till specifika verksamheter.
Tabell 2 Volymtillskott per nämnd 2022 (tkr)

Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Summa

Belopp
3 162
195
3 357
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Lön- och prisuppräkningar
En generell budgetuppräkning för kostnader, löner och intäkter har beräknats till ca 2,1 %.
För kostnader och intäkter är dessa beräknade per nämnd enligt tabell.
Tabell 3 Indexuppräkning per nämnd (tkr)

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Summa

Belopp
554
225
527
2 405
3 711

Budgetökning för interndebiterande enheter (kost, städ, fastighetsdrift) fördelas under
respektive nyttjande nämnd. Interndebiterande enheter har rätt att utan godkännande från
nyttjande nämnd öka priserna med maximalt 1 %.
Kostnad för lönerörelsen 2022 avsätts centralt vilket innebär att nämndernas ramar är
beräknade i 2022 års prisnivå men 2021 års lönenivå. För planåren 2023-2024 avsätts såväl
indexreglering som löneuppräkning centralt.
Effektivisering
För att åstadkomma en resultatnivå i nivå med kommunfullmäktiges mål och för att kunna
genomföra prioriteringarna i detta budgetförslag behöver effektiviseringar genomföras på
motsvarande 8 mnkr 2022. Nivån ligger i linje med den långsiktiga bedömningen som
gjordes i budgeten för 2021-2023 om effektiviseringar på strax över 1 % om året fram till
2023.
Tabell 4 Effektiviseringskrav per nämnd (tkr)

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Summa

Belopp
801
513
2 678
4 007
8 000

Intäktsprognos
I tabell 5 presenteras en intäktsprognos för 2022-2024 som baseras på SKRs
skatteunderlagsprognos per den 30/9 2021 (cirkulär 21:35). Intäktsprognosen är baserad på
att invånarna ökar i samma takt i Bollebygds kommun som i resten av landet, vilket alltså är
något lägre än kommunens egna befolkningsprognos.
Tabell 5 Intäktsprognos 2021-2024 (tkr)

Skatteintäkter
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag
Införandebidrag

2021
483 388
60 933
-5 702
28 253
3 203

2022
511 244
65 757
-277
24 024
210
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532 344
68 484
-278
17 149
0

2024
549 972
70 757
-279
17 033
0
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LSS-utjämning
Slutavräkning 2021
Fastighetsavgift
Skatter och bidrag

1 941
11 666
20 659
604 341

-2 070
1 805
21 188
621 882

-2 079
0
21 188
636 808

-2 089
0
21 188
656 583

Bollebygd tillhör de kommuner som förlorade mest på det nya utjämningssystemet som
infördes fr.o.m. 2020. Av tabellen ovan framgår att kommunen erhåller ett så kallat
införandebidrag 2020 – 2022, vilket successivt trappas ned och försvinner helt från 2023.
Enligt skatteunderlagsprognosen kommer skatteintäkterna och generella bidrag öka med
nästan 3 % mellan år 2021 och 2022 för att därefter öka i en något långsammare takt under
planperioden.
Prioriteringar och omfördelningar
Till följd av de kraftigt ökade skatteunderlagsprognoserna, nämndernas arbete med
effektiviseringar samt de höga resultaten 2020 och 2021 finns stora möjligheter att
genomföra satsningar i budgeten för 2022. I tabell 6 framgår Bollebygdalliansens prioriterade
satsningar för 2022.
Tabell 6 Prioriterade satsningar 2022-2024 (tkr)

Nämnd
Belopp
Kommunstyrelsen
800
Kommunstyrelsen
300
Kommunstyrelsen
300
Kommunstyrelsen
250
Utbildningsnämnden
-3 000
Utbildningsnämnden
-1 000
Utbildningsnämnden
-482
Utbildningsnämnden
3 300
Utbildningsnämnden
3 000
Utbildningsnämnden
1 000
Utbildningsnämnden
300
Utbildningsnämnden
500
Utbildningsnämnden
402
Utbildningsnämnden
1 100
Socialnämnden
500
Socialnämnden
600
Socialnämnden
90
Socialnämnden
350
Socialnämnden
300
Socialnämnden
500
Socialnämnden
800
Socialnämnden
600
Samhällsbyggnadsnämnden
1 500
Samhällsbyggnadsnämnden
250
Samhällsbyggnadsnämnden
500

Ändamål
Ekonom/målsamordning
Miljö-/hållbarhetsstrateg
Besöksnäring
Lokalstrateg
Avgår satsning särskola 2021
Avgår statsbidrag
Avgår engångssatsning lön
Grundsärskola
Gymnasiesärskola/gymnasiet
Vuxenutbildning
Hyra vinkelvägen
Utökning köp av vaktmästeritjänst
Investeringsstöd föreningar
Utökat föreningsstöd till föreningar (enbart 2022)
Återbruk
Övergripande organisation
Samverkan SF/UF
Hyra stationsvägen
Utökning köp av vaktmästeritjänst
Anhörigstöd
Familjecentral (uppstartskostnad 2022 och halvårsdrift)
Ökad satsning integration
Tjänster/ Personalförstärkning
Skogsbruksplan (enbart 2022)
GC/ Enskilda vägar (enbart 2022)
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Samhällsbyggnadsnämnden

Totalt satsningar

300 Servicefunktion ärendehantering

13 060

Summan av de prioriterade satsningarna uppgår till 13 mnkr eller 2,1 % av verksamheternas
totala kostnader. Av dessa 13 mnkr avser 1,85 mnkr engångssatsningar bl.a. för framtagande
av skogsbruksplan och extra satsning på investeringsstöd till föreningar. För familjecentralen
ökar satsningen från 0,8 till totalt 1,4 mnkr år 2023 och framåt.
Dessutom genomförs följande omfördelningar mellan nämnderna, samtliga omfördelningar
specificeras till belopp i nämndernas budget.
Tabell 7 Omfördelningar 2022 (tkr)

Belopp Syfte
500 Budget till följd av förändrad debiteringsmodell för vaktmästeritjänster flyttas från
samhällsbyggnadsnämnden till nyttjande nämnd.
250 Budget för lokalstrateg flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen
350 Centralisering av inköps- och upphandlingsorganisation
40 Kostnad för bygglovsgranskning flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen
1 000 Anslag för översiktsplan flyttas från kommunstyrelsen till
samhällsbyggnadsnämnden, syftet förändras till fördjupad översiktsplan (enbart
2022)
2 800 Budget för provisoriska skollokaler flyttas från kommunstyrelsen till
utbildningsnämnden. Tillskottet avräknas mot ersättning för kapitalkostnader enligt
kommunens styrmodell.
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Sammanställning av budget 2022, plan 2023-2024
Utifrån dessa budgetförutsättningar och enligt de prioriteringar som görs i denna budget
sätts nämndernas ramar enligt tabell 8 för år 2022.
Tabell 8 Sammanställning budget 2022, plan 2022-2024 (tkr)

Kommunfullmäktige
Jävsnämnd
Revision*
Valnämnd
Överförmyndare
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Budget Budget
Plan
Plan
2021
2022
2023
2024
1 417
1 600
1 600
1 600
50
50
50
50
766
766
766
766
180
180
20
180
780
780
780
780
60 173
58 216
56 375
55 791
289 858
296 721
295 641
297 853
185 754
190 555
190 983
193 025
37 129
39 301
37 012
36 638

Ofördelad budget
Indexjustering
Lönerörelse
Finansförvaltning*
Summa kostnader

3 000

4 000
8 900
8 300
609 368

4 000
3 700
17 800
8 300
617 027

4 000
7 400
26 700
8 300
633 083

-4
8 300
587 403

Skatteintäkter och bidrag

592 001

621 882

636 808

656 583

Resultat
4 598
12 514
Resultat som andel av skatter och bidrag
0,8 %
2,0 %
*Budgetförslag för revisionen lämnas av kommunfullmäktiges presidium

19 781
3,1 %

23 500
3,6 %

Verksamheternas kostnader uppgår till 609,4 mnkr och ett budgeterat resultat på 12,5 mnkr
vilket motsvarar 2 % av skatteintäkter och bidrag. Budgeten för verksamheternas
nettokostnad höjs med 3,7 % mellan år 2021 och 2022 samtidigt som skatteintäkter och
bidrag ökar med 5,0 % vilket innebär ett förbättrat budgeterat resultat jämfört med 2021.
Skattesatsen på 21,59 % lämnas oförändrad.
Med denna budget bedöms det sammanlagda ekonomiska resultatet för mandatperioden
2019-2022 ligga i nivå med kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk
hushållning.
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Nämndernas budgetsammanställningar
Kommunstyrelsen
Budgetram 2021 (tkr)
Uppräkning index
Effektiviseringskrav
Ekonom/målsamordning
Miljö-/hållbarhetsstrateg
Besöksnäring
Lokalstrateg
Omfördelning vaktmästare
Omfördelning inköp och upphandling
Omfördelning bygglovskostnad SÄRF
Omfördelning översiktsplan
Omfördelning provisoriska skollokaler
Budgetram 2022

60 173
554
-801
800
300
300
250
50
350
40
-1 000
-2 800
58 216

Uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen fick i uppdrag från kommunfullmäktige att under åren 2021-2022 ta fram
en handlingsplan för heltid. Detta uppdrag fortsätter 2022.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på en reviderad styrmodell som bygger på en
förstärkt ekonomistyrning där utgångspunkten för nämndernas planering är förutsägbara
budgetramar beslutade av KF. Prestationsmodellen som ligger till grund för de preliminära
ramarna tas bort, varje nämnd gör istället en bedömning av vilka konsekvenser
befolkningsutvecklingen får som sedan arbetas in i budgetprocessen.
Större verksamhetsförändringar 2022

Kommunstyrelsen erhåller pengar för att stärka kommunens arbete inom ekonomi,
målsamordning, miljö- och hållbarhet samt besöksnäring genom tillskott till
kommunstyrelsens ram. Resurs för lokalstrateg flyttas över från samhällsbyggnadsnämnden
till kommunstyrelsen då kommunstyrelsen ansvarar för kommunens lokalstrategiska
planering.
I och med att resurser för besöksnäring skjuts till kan arbetet med näringslivsfrågor
förstärkas då beröringspunkterna och samverkan mellan dessa båda delar är viktiga
förutsättningar för att utveckla näringslivet.
Kommunstyrelsen kommer under 2022 införa en ny inköps- och upphandlingsorganisation i
enlighet med kommunens inköps- och upphandlingspolicy. Delvis finansieras det genom
tillskott på 350 tkr från samhällsbyggnadsnämnden, resterande 1,05 mnkr finansieras genom
omfördelning inom kommunstyrelsens ram.
En satsning på informationssäkerhetsansvarig genomförs, inom kommunstyrelsens ram, för
att stärka kommunens arbete inom informationssäkerhet. I och med den tjänsten kan
kommunens handlingsplan för informationssäkerhet och följsamhet till lagkrav efterlevas.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Budgetram 2021
Uppräkning index
Effektiviseringskrav
Tjänster/ Personalförstärkning
Skogsbruksplan
GC/ Enskilda vägar
Servicefunktion ärendehantering
Lokalstrateg flyttas till KS
Omfördelning vaktmästare
Omfördelning upphandling och inköp
Omfördelning bygglovskostnad SÄRF
Omfördelning översiktsplan
Budgetram 2022

37 129
225
-513
1 500
250
500
300
-250
-450
-350
-40
1 000
39 301

Uppdrag från kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utöka servicen till medborgarna och företagarna
i Bollebygds kommun. Även takten och ambitionsnivån av samhällsutvecklingen ska öka i
kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprusta befintliga gång och cykelvägar samt
enskilda vägar där behoven är som störst. Nämnden prioriterar dessa medel där de gör mest
nytta. Denna extra satsning under 2022 görs för att främja folkhälsa, miljö och att göra
vägarna tryggare att använda.
Större verksamhetsförändringar 2022

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas pengar för att finansiera tjänster för att kunna möta
behov, krav och tillväxt i kommunen. Förutom tjänsterna kommer även 1 mnkr omfördelas
till samhällsbyggnadsnämnden för att arbeta fram fördjupad översiktsplan.
För att öka service till medborgare och företag samt öka transparensen inrättas en funktion
för att den sökande skall kunna följa sitt ärende och få stöd i ärendeprocessen.
Lokalstrategens flytt till kommunstyrelsen innebär att översyn av
samhällsbyggnadsförvaltningens organisation kommer att göras. Översyn kommer också att
ske, tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen utifrån dom från Mark- och
miljööverdomstolen avseende risk för jäv.
Inom fastighetsenheten införs en vaktmästerifunktion som innebär att nämnder kan komma
överens om att beställa vaktmästeritjänster från samhällsbyggnadsnämndens fastighetsenhet
utifrån verksamhetens behov och ekonomiska möjligheter. Befintlig budget för vaktmästeri
förs därför över till nyttjande nämnder.
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Socialnämnden
Budgetram 2021 (tkr)
Uppräkning index
Effektiviseringskrav
Uppräkning volymer
Återbruk
Övergripande organisation
Samverkan SF/UF
Stationsvägen
Utökning vaktmästeritjänst
Anhörigstöd
Familjecentral
Ökad satsning integration
Omfördelning vaktmästare
Budgetram 2022

185 754
527
-2 678
3 162
500
600
90
350
300
500
800
600
50
190 555

Uppdrag från kommunfullmäktige

Socialnämnden får i uppdrag under 2022 att utreda och efter beslut starta upp en
familjecentral tillsammans med Västra Götalandsregionen.
Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa bibehållen nivå på integrationsarbetet även när
staten reducerar bidragen till kommunen.
Större verksamhetsförändringar 2022

I samverkan mellan socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden påbörjas ett arbete
kopplat till återbruk. Syftet är att på ett bra sätt arbeta med miljö- och hållbarhet och
samtidigt skapa nya möjligheter till sysselsättning med intressant arbetsuppgifter.
Socialnämnden förändrar sin övergripande organisation med två verksamhetschefer och en
förvaltningschef. Syftet är att skapa förutsättning för att fortsätta utveckla socialförvaltningen
framåt utifrån kommande utmaningar.
Utifrån resultatet i Chefoskopet framgår att chefer behöver avlastas blanda annat i uppgifter
som kan utföras av vaktmästare. En satsning görs därför på köp av vaktmästeritjänster vilket
frigör tid så att förvaltningens chefer får bättre förutsättningar att utföra sitt grunduppdrag.
För att förbättra stödet för anhöriga införs ett anhörigstöd för de grupper som inte omfattas
av äldreomsorgens anhörigkonsulent. Syftet är att stärka de anhöriga som behöver stöd i sin
situation.
Under året kommer formerna för en familjecentral i samarbete med utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen och Västra Götalandsregionen utredas. Syftet med en familjecentral är att
skapa förutsättningar för goda uppväxtår. Arbetets inriktning är hälsofrämjande och
förebyggande.
Genom en satsning på integration får integrationsenheten möjlighet att fortsatt ha kvar
medarbetare vars uppdrag är att arbeta med integration och det utvecklingsarbete som krävs
de kommande åren.
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Utbildningsnämnden
Budgetram 2021 (tkr)
Uppräkning index
Effektiviseringskrav
Uppräkning volymer
Omfördelning provisoriska skollokaler
Avgår satsning särskola 2021
Avgår bidrag "skolmiljarden"
Avgår engångssatsning lön
Grundsärskola
Gymnasiesärskola/gymnasiet
Vuxenutbildning
Hyra vinkelvägen
Utökning vaktmästeritjänst
Investeringsstöd föreningar
Utökat föreningsstöd till föreningar
Omfördelning vaktmästare
Budgetram 2022

289 858
2 405
-4 007
195
2 800
-3 000
-1 000
-482
3 300
3 000
1 000
300
500
402
1 100
350
296 721

Uppdrag från kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden får i uppdrag att informera föreningslivet om det utökade
investeringsstödet som går att söka under 2022.
Större verksamhetsförändringar 2022

Bollebygds kommun har fortsatt stort behov av permanenta lösningar för centralorten
gällande förskola, grundskola och aktivitetshall. De paviljonger som finns idag fungerar väl
för verksamheten, men är det en lösning på sikt. Under 2022 fortsätter arbetet tillsammans
med samhällsbyggnadsnämnden att arbeta för en ny skola i Bollebygds tätort.
En beachvolleybollplan kommer att byggas och vi ser också fram emot en utbyggnad av
matsalen i Bollebygdsskolan, även en renovering av stora idrottshallen i anslutning till
Bollebygdsskolan och byggnation av förskola i Olsfors under 2022.
Nämnden kompenseras med 3 mnkr för att hantera högre kostnader för köpta
utbildningsplatser inom gymnasie- och gymnasiesärskolan utan att behöva omfördela pengar
från andra verksamheter.
Efterfrågan på vuxenutbildning har ökat under pandemin samtidigt som nya krav tillkommit,
en satsning på 1 mnkr genomförs därför.
Antalet elever som har rätt att gå i skolformen grundsärskola ökar, det tidigare tillfälliga
tillskottet på 3 mnkr permanentas och höjs till 3,3 mnkr.
För utbildningsnämndens del kommer arbetet med att etablera en familjecentral i Bollebygd
innebära uppstart av en öppen förskola därmed en utökad samverkan med Socialnämnden.
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Utifrån resultatet i Chefoskopet framgår att chefer behöver avlastas blanda annat i uppgifter
som kan utföras av vaktmästare. En satsning görs därför på köp av vaktmästeritjänster vilket
frigör tid så att förvaltningens chefer får bättre förutsättningar att utföra sitt grunduppdrag.
En extra satsning till föreningslivet i Bollebygd genomförs genom utökat investeringsstöd
genomförs under 2022. Satsningen görs för att främja föreningarnas möjligheter att söka
investeringsstöd till investeringar som möjliggör en förbättrad folkhälsa, ett rikare kulturliv
och främjande av tillgänglighet. Utbildningsnämnden fördelar medlen efter ansökningar från
föreningar till investeringar som ligger i linje med någon eller några av ovanstående
inriktningar.
Vi är också mycket angelägna att måna om våra fina bibliotek och vårt skolbibliotek.
Biblioteken skall kunna erbjuda ökad tillgänglighet och större utbud. Skolan skall fortsatt
samverka med Mediapoolen.
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Investeringsbudget 2022, plan 2023-2026
Vid ett resultat på 3 % av skatteintäkter och bidrag samt en egenfinansieringsgrad på 40 %
uppgår kommunens totala investeringsutrymme till ca 105 mnkr per år för de skattefinansierade
verksamheterna. Av tabellen framgår de prioriterade investeringsprojekten under åren 20222026.
Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Projekt
IT-investeringar
Reinvestering inventarier
Datahall
Lokalresursplan

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Reinvesteringar fastighet
GC-vägar
Gryaab
Rollpack
Park/bad
Returpapper
Beachvolleybollplan

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden

Anpassningar tillgänglighet/miljö
Reinvestering av inventarier
Digitalisering

Socialnämnden
Socialnämnden

Reinvestering av inventarier
Digitalisering

Summa investeringar
Varav skattefinansierad

Budget Plan
2022
2023
3 000
3 000
1 000
1 000
51 000

91 500

2024
3 000
1 000
5 000
31 000

2025
3 000
1 000

2026
3 000
1 000

10 000
5 500

10 000
1 500
50 000

10 000
1 500
50 000

10 000
1 500
50 000

10 000
1 500

500
500
300

500
500

500
500

500
500

500
500

1 000
700

1 000

1 000

1 000

1 000

74 650
74 550

159 000
109 000

103 500
53 500

121 000 144 000

350
400
100
300

188 500 161 500
138 500 161 500

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsbudget per projekt. Nämnden har mandat att
göra omfördelningar mellan projekt som understiger 5 mnkr. Omfördelning mellan projekt inom
lokalresursplanen godkänns av kommunstyrelsen. Ombudgetering mellan år prövas av
kommunfullmäktige i samband med prövning av årsredovisningen.
Investeringsutrymme per nämnd
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
-varav lokalresursplan
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa investeringar

2022
4 000
67 650
51 000
1 300
1 700
74 650

Strategiska markinköp
-Varav samhällsbyggnadsnämnden

25 000
5 000

Exploateringar

25 000
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Ekonomiska sammanställningar
Resultatbudget (tkr)

Budget Prognos Prognos
2022
2023
2024
120 000 122 500 125 000
-700 868 -710 027 -727 583
-27 500 -28 500 -29 500
0
0
0
-608 368 -616 027 -632 083

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

513 048
108 833
500
-1 500
12 514

532 344
104 464
500
-1 500
19 781

549 972
106 610
500
-1 500
23 500

12 514

19 781

23 500

Extraordinära poster
Årets resultat
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Balansbudget (tkr)

Budget Prognos Prognos
2022
2023
2024

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

520 550
101 923
622 473

651 050
103 564
754 614

725 050
106 421
831 471

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Summa eget kapital

354 000
12 514
366 514

366 514
19 781
386 294

386 294
23 500
409 794

46 859

49 220

52 577

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

101 500
107 600
209 100

211 500
107 600
319 100

261 500
107 600
369 100

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder

622 473

754 614

831 471

Avsättningar för pensioner
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Finansieringsbudget (tkr)

Budget Prognos Prognos
2022
2023
2024

Löpande verksamhet
Årets resultat
Justering för av - och nedskrivningar
Kassaflöde från löpande verksamheten

12 514
27 500
40 014

Investeringsverksamhet
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

19 781
28 500
48 281

23 500
29 500
53 000

-74 650 -159 000 -103 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-74 650 -159 000 -103 500

Finansieringsverksamhet
Förändring långfristiga skulder
Förändring långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

0
0
0

110 000
0
110 000

50 000
0
50 000

-34 636

-719

-500

Likvida medel vid årets början

74 900

40 264

39 544

Likvida medel vid årets slut

40 264

39 544

39 044

Årets kassaflöde
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Bilaga till budget 2022-2024

Investeringskostnader för lokalresursplan 2021-2030
2021
Nämnd
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Summa investering per år

Projekt
Olsfors förskola
Gruppbostad autism
Hembygdsvägen, etapp 2
Matsal utbyggnad
Grundsärskola
Lektionspaviljonger
Skollokaler
Förskola
Idrottshall
Idrottshall renovering
Nytt äldreboende
Verksamhetslokaler teknisk service
Gruppbostad
Kontorslokaler för samtliga förvaltningar
Lokaler IFO
Lokaler hemtjänst

2022

2023

5 000 35 000
500 5 500 19 000
1 000 15 000 15 000
2 000 13 000
4 000
4 100
500 2 500
500
500
500
500
4 000 4 000
1 000 1 000 3 000
2 000 8 000

2024

2025

2 000
2 000

2027

2028

1 000 10 000 40 000 44 000
3 000

4 000 20 000

8 000
8 000

12 600 51 000 91 500 31 000 121 000 144 000 48 000 20 000
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2029

7 000 60 000 60 000
4 000 25 000 30 000
3 000 25 000 11 000

1 000
2 000
1 000
1 000

2026

0

2030 Totalt projekt
40 000
25 000
31 000
15 000
4 000
4 100
130 000
60 000
40 000
8 000
100 000
10 000
28 000
2 000
11 000
11 000
0

519 100
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Bollebygd kan bättre!

Christer Falks grejer :-)
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Bollebygd kan bättre!
Bollebygd har en gyllene framtid om rätt prioriteringar görs och att det finns en långsiktig framåtsyftande
plan. Socialdemokraternas budget 2022 tar i huvudsak sikte på samma områden som budgeten 2021;
Äldrevård, skola, samhällsutveckling, miljö, föreningsstöd och ungdomsgård.
De äldre som med hårt arbete byggt Sverige starkt har rätt till en fin och värdig tillvaro på ålders höst. Det
behövs mer stöd för anhöriga som har hand om sina nära och kära. Därför tillför vi ekonomiska medel till ett
utökat anhörigstöd.
Medarbetare inom Bollebygds kommun och de som sliter hårt i äldreomsorg och förskola har rätt till en god
arbetsmiljö, känna stolthet och kunna försörja sig på sitt arbete. Självfallet skall heltid vara norm och deltid en
möjlighet. Därför tillförs resurser för att förverkliga det avtal som slutits mellan SKR och Kommunal.
Bollebygds skolelever har rätt till en skolgång utan stressade pedagoger. Nu räcker det med sparbeting på
skolan! Därför föreslår vi Socialdemokrater att effektiviseringen undanröjs. Skolan skall behålla sin
nuvarande verksamhet. Utöver det tillsätts mer resurser till arbetet för elever med särskilda behov.
För Bollebygds kommun skall nå sin fulla potential behöver investeringar göras på samhällsutveckling.
Denna budget tillför mycket stora ekonomiska medel till personalförstärkningar vid Samhällsbyggnadsförvaltningen. Allt för att det skall finnas resurser för att planera skola, äldreboende och nya bostäder.
Bollebygds föreningar är grundstommen i aktiviteter för ungdomar och aktiva äldre. Här görs såsom 2021 en
satsning med ett fördubblat aktivitetsstöd. Föreningarna i Bollebygd förtjänar kommunens fulla stöd och vi
tillför därför ekonomiska medel, som gör det möjligt att på ett enkelt sätt stöd för investeringar. För att kunna
erbjuda yngre barn fler aktiviteter tillför vi resurser till fritidsgården, så att de kan öppna upp sin verksamhet
för 11–12 åringar en dag i veckan. Att tidigt se barnen och upptäcka vad det behövs i uppmuntran och stöd i
deras utveckling är viktigt, därför tillför vi medel en familjecentral.
Det svenska musikundret tillskrivs ofta de kommunala kulturskolorna. Föräldrarnas ekonomi skall inte avgöra
om barn kan utvecklas inom musik, teater och kultur. Budget 2022 innehåller därför en avgiftsfri kulturskola.
På grund av att den Folkets Röst styrda borgerliga majoriteten slösat bort tre år av planering för en ny skola,
nödgas vi i driftbudget hyra tillfälliga moduler för Bollebygdskolan. Vi anser att medel och insatser måste
intensifieras i byggnation av en ny skola.
Enligt Tillväxtverket omsatte besöksnäringen i Sverige 306 miljarder kr år 2019, varav ca två tredjedelar
hamnar i den kommunala ekonomin. Besökare handlar i butiker, äter på restaurang och betalar för att delta i
förekommande aktiviteter. Det bidrar i sin tur till att näringsidkare ökar sin omsättning och kan till exempel
utöka öppettider, vilket genererar bättre utbud för Bollebygds invånare. Kopplat till det vill vi avsätta medel i
investeringsbudgen där det finns möjlighet för nämnderna att ansöka om ekonomiskt stöd för
friluftsinvesteringar, utan att behöva gå till fullmäktige under innevarande budgetår. Medel tillförs också i
budget för en halvtidstjänst för att arbeta med besöksnäring och turism.
Bollebygd behöver växla upp sitt klimatarbete i enlighet med Parisavtalet. Här vill vi också avsätta medel i
investeringsbudgen, där det finns möjlighet för nämnderna att ansöka om ekonomiskt stöd för miljö- och
hållbarhetsarbete, med samma förfarande som beskrivet friluftsinvesteringar. Vill vi tydligt initiera och
utveckla arbetet med Bollebygds uppsatta miljö- och hållbarhetsmål, därför tillförs medel för att anställa en
heltids miljö- och hållbarhets strateg. Arbetet med klimatsmarta bilar och laddinfrastruktur påbörjas, med mål
om en klimatneutral kommunal fordonsflotta 2027.
Budget 2022 generar ett överskott om 9 449 000 vilket innebär ett överskott om 1,5 procent av intäkterna, allt
inom vårt mål att det ekonomiska överskottet skall vara mellan 1–3 procent under mandatperioden.
Vi är övertygade att Bollebygd i framtiden kan vara den bästa kommunen i Sverige där vi bor tryggt, lever
länge och har ett gott liv. Vi anser att Bollebygd kan betydligt bättre än idag och ser denna budget som ett
första steg mot ett starkare, bättre och mer framtidsinriktat Bollebygd!
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Kommunens Vision:
Bollebygds kommuns vision 2025:
Bollebygd – kommunen där vi bor bra och lever länge!
Bollebygd med 12 000 invånare är en attraktiv kommun. I Bollebygd är människorna trygga, stolta,
självständiga men också mycket måna om gemenskapen. Entreprenörsandan är ett signum för den
trevliga kommunen. Snabba och miljövänliga förbindelser till Göteborg, Borås och Göteborgs Hamn
gör Bollebygd till en plats nära världen.
Boende i Bollebygd ingår i en av Sveriges största arbetsmarknadsregioner. Det lilla samhället gör
vardagen enkel. Med ett levande centrum, mångfald i boendeformer, böljande landskap och bra
utbud av samhällsservice känns det härligt att bo i Bollebygd.
Styrmodell:
Kommunens styrmodell beskriver ansvarsfördelning och roller avseende fastställande och
uppföljning av mål, gemensamma begrepp, principer för mål, tidplan etc.
Styrmodellen bidrar till att skapa helhetsperspektiv, samordning mellan nämnder samt ökad
transparens i kommunens budget- och uppföljningsprocess. En ny styrmodell fastställdes i början på
2016.
Övergripande mål, nämndmål och nyckeltal:
Kommunfullmäktige utövar styrning genom att besluta om kommunens vision, övergripande mål,
övergripande strategier, strategiskt inriktningsdokument, nämndmål, mål för god ekonomisk
hushållning, nyckeltal, driftbudgetramar samt investeringsbudget för styrelse och nämnder. Beslut
om nämndmål och nyckeltal gäller i ett år och utgör en del av kommunfullmäktiges budgetbeslut.
De övergripande målen för Bollebygds kommun är
•
•
•
•

Ökat arbetsdeltagande
Trygga och goda uppväxtvillkor
Åldrande med livskvalitet
Hållbar livsmiljö
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Politiska prioriteringar Socialdemokraterna:
Samtliga politiska prioriteringar och de ramökningar dessa medför enligt nedan.

Utbildningsnämnd:
Alla elever i Bollebygd kommuns skolor har rätt till en skolgång utan stressade pedagoger med en
dålig arbetsmiljö. Nu räcker det med sparbeting för skolan.
Därför tillför vi medel så att den generella effektiviseringen undanröjs. Utöver det tillför vi
ytterligare cirka 2 000 000 till förbättrad kvalitet.
Barnen i Bollebygd har olika förutsättningar och rätt till ett gott liv.
Därför tillför vi medel till arbetet med barn och elever med särskilda behov.
Gamla som unga mår gott av en meningsfull och aktiv fritid.
Därför tillför vi medel till ett ökat föreningsstöd.
Föräldrarnas ekonomi skall inte avgöra om våra barn skall få lära sig att spela gitarr eller inte.
Därför tillför vi medel till en avgiftsfri kulturskola.
Utbildningsnämnden (tkr)
Behålla samma kvalitet som 2021
Stöd förskolan
Generell förstärkning
Föreningsbidrag
Stöd F-klass – åk. 9
Kulturskola

11 300
4 000
1 000
2 000
200
4 000
100
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Socialnämnd:
Att se våra unga tidigt och upptäcka vad som kan ges för uppmuntran och stöd är av yttersta vikt.
Därför tillför vi medel till en familjecentral.
Vi vill att medarbetare som arbetar i kommunens verksamheter skall kunna ha möjlighet att försörja
sig och sin eventuella familj.
Därför tillför vi medel till rätt till heltidsarbete.
Det behövs medarbetare som kan ge människor stöd och hjälp från andra länder att komma in i vårt
samhälle och bli självförsörjande.
Därför tillför vi medel till för personal som arbetar med integration.
Det behövs mer stöd för anhöriga som har hand om sina nära och kära. Barn, ungdomar och äldre.
Därför tillför vi medel till ett ökat anhörigstöd.
Att ge yngre barn utökade fritidsaktivitet samt ha någonstans att vara och träffa nya och gamla
kompisar är en smart åtgärd.
Därför tillför vi medel till för att öppna fritidsgården för 11–12 åringar.
I klimatomställningen behöver fler av de saker vi konsumerar tas tillvara. Vi ser också en
samordning kring detta med sysselsättning inom daglig verksamhet.
Därför tillför vi medel till för ett återbruk.
Socialnämnden (tkr)
Återbruk
Integration
Familjecentral
Heltid som norm
Öppet på fritidsgården för 11–12
åringar
Anhörigstöd

3 925
500
500
1 250
1 000
175
500
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Kommunstyrelsen:
Besöksnäringen i Sverige 306 miljarder kr år 2019 där två tredjedelar kom Sveriges kommuner till
godo. Besökare handlar i butiker, äter på restauranger och betalar för att delta i aktiviteter. Det bidrar
till att Bollebygds näringsidkare ökar sin omsättning och kan till exempel utöka öppettider och
förbättra lönsamhet och service.
Därför tillför vi medel till för en halvtidstjänst för att arbeta med ovan beskrivna frågor.
Bollebygd behöver växla upp sitt klimatarbete i enlighet med Parisavtalet. Området är brett och
koldioxidbudget och klimatbokslut är endast ett par saker som visar att vi förstår den allvarliga
situation vår värld och alla Bollebygdsbor står inför.
Därför tillför vi även i år medel till att anställa en heltids miljö- och hållbarhetsstrateg.
Kommunstyrelsen (tkr)
Miljö- och hållbarhetsstrateg
Besöksnäring, halvtidstjänst

1 200
800
400
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Samhällsbyggnadsnämnd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen är inte en kommunal verksamheten som en invånare i en kommun
tänker på dagligdags, om det inte finns ett skäl till det. Dock är det mycket som behöver göras om
det skall byggas ett hus, en skola, äldreboende eller liknande. Situationen för våra barn vid
Bollebygdskolan är akut med sin trångboddhet med lokaler. Det är därför viktigt att det finns
resurser att planera dessa byggnader eller utveckla nya områden.
Därför tillför vi medel för ytterligare sju tjänster vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden (tkr)
Trafikingenjör
Projektledare
VA-ingenjör
Miljöinspektör
Fastighetsskötare
Samhällsplanerare
Drifttekniker
Skogsbruksplan

4 050
650
650
650
250
500
600
500
250
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Ökat arbetsdeltagande:
Nyckeltal:
Arbetslöshet 16–64 år
Arbetslöshet 18–24 år
Hållbart medarbetarengagemang
Andel heltidsarbetande i kommunkoncernen
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun,
andel

<3%
<4%
>80
>80%
>81%

Nämndmål:
-

Vid upphandling ska kollektivavtal och meddelarskydd krävas där detta är relevant (KS).
Sjukfrånvaron ska minska, med särskilt fokus på traditionellt kvinnodominerade arbetsplatser
(KS).
Andel hushåll och företag med möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s ska uppgå till
minst 95 procent vid utgången av år 2022 (SBN).
Förbättrad service genom ökad digitalisering. (KS och SBN).
Förbättra möjligheterna till sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden.
(SN).

Utredningsuppdrag:
Kontakt med Borås kommun om hur kommunen arbetar med människor som står långt ifrån arbete.
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Trygga och goda uppväxtvillkor:
Nyckeltal :
Barnbokslån i kommunala bibliotek antal/barn 0–17 år
Meritvärden i år 9, lägeskommun, genomsnitt 17 ämnen
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7–15 år
Anställda i förskolan, andel årsarbetare med förskole examen
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal
Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1–9, lägeskommun,
antal
Nöjd Medborgar-Index – Förskolan
Andel elever i åk 5 och 9 som känner sig trygga i grundskolan
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning
inom barn och ungdom 0–20 år, medelvärde
Brukare inom LSS får bestämma om saker som är viktiga, andel

>17 st
>225
>25%
>60%
<5 st
<11 st
>65
>90%
<100
< 80%

Nämndmål:
-

Alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan (UN).
Goda matvanor ska främjas i förskolan och skolan (UN, SBN).
Tillgången på familjehem, hem för vård och boende och stödboende i egen regi ska öka.
(SN).
Kommunala in- och utemiljöer för barn och unga ska vara giftfria (SBN).
Minskad ojämlikhet, brukare inom LSS får bestämma om saker som är viktiga (SN).
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Åldrande med livskvalitet:
Nyckeltal:
Utförd och dokumenterade smärtskattningar med validerat instrument sista
levnadsveckan, andel
Brukare med mer än 120 timmar/månad hemtjänst
Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar, medelvärde
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder/anpassade lägenheter för äldre
Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd
från hemtjänsten
Andel äldre på särskilt boende som ser fram emot måltiden (måltidsmiljö)

>75%
<2 st
<14 st
>50 st
>90%
>80%

Nämndmål:
-

Fler av kommunens lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade utifrån genomförd
tillgänglighetsinventering (SBN).
Antalet trygghetsbostäder/anpassade lägenheter för äldre ska öka (SN, KS, SBN).

Utredningsuppdrag:
Utreda hur kommunen kan följa upp och åtgärda ensamhet bland äldre kommuninvånare. I
utredningen ska även föreslås lämpliga mål och nyckeltal (SN).
Socialnämnden ska genomföra en analys av demensenheten med avseende på kunskapen om
behoven för yngre personer med demensdiagnos. Verksamheterna och kunskaperna är många gånger
baserade på äldre människor med demensdiagnos och deras behov som skiljer sig från yngre. Detta
är en grupp som ökar i antal. Jämförelser och studiebesök ska göras med liknande kommuner som
har sådan utvecklad verksamhet, och personalen ska involveras i arbetet. Analysen ska presentera
förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten under de kommande fem åren.
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Hållbar livsmiljö:
Nyckeltal:
Utläckage vattenledningsnäten
Mängd insamlat hushållsavfall

<20%
<410
kg/person
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inkl. biologisk >40%
behandling, andel
Andel ekologiska livsmedel
>60%
Total kommunal energiproduktion från solenergi
>100 MWh
Andel barn i grundskolan som tar sig till skolan till fots eller på cykel.
>75%
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel
>50%

Nämndmål:
-

Andel ekologiska livsmedel, av totalt livsmedelsinköp i verksamheterna, ska fortsätta öka
och inte understiga 65 % vid utgången av 2023 (SBN).
Fler säkra och effektiva cykelstråk ska skapas (SBN).
Kommunens beredskap för klimatförändringar ska förbättras (KS).
Kommunens energiproduktion från solenergi ska öka. Vid alla större ny- och
ombyggnationer ska investeringar i solenergi inkluderas (SBN).
Antalet kulturaktiviteter i kommunen ska öka (UN).
Kommunens fordonsflotta ska göras oberoende av fossila drivmedel i takt med att fordon
byts ut, med det långsiktiga målet att samtliga fordon är fossilfria 2027 (KS).

Utredningsuppdrag:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för beredskap att möta effekterna av ett förändrat
klimat.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en koldioxidbudget och införa klimatbokslut
Påbörja införandet av miljöledningssystem.
Samhällsbyggnadsnämnden ska utarbeta en utbyggnadsplan för GC-banor i kommunen.
Utreda möjligheterna att bygga till en samlingssal i biblioteket eller i Bollegården.
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Mål för god ekonomisk hushållning:
Kommunallagen stadgar att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges för verksamheten. Utöver detta
ska finansiella mål anges. I regeringens proposition 2004/05:100 ges följande tolkning av begreppet
”god ekonomisk hushållning”:
”Varje generation bör bära kostnaden för den service som generationen själv beslutat om och själv
konsumerar.”
-

Det ekonomiska resultatet ska över mandatperiod motsvara 1-3 procent av intäkterna för
skatter och generella statsbidrag. (KS)
Över tid ska minst 40 % av kommunens investeringar finansieras med egna medel. (KS)
All verksamhet ska så långt som möjligt bedrivas inom kommunen. Hemmaplanslösningar
ska eftersträvas och ökas kontinuerligt, så att alla kommuninvånare i möjligaste mån kan
erbjudas verksamhet i hemkommunen. (UN & SN)

Utredningsuppdrag:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur resultatmålet kan förändras för att inkludera
samhällskostnader av klimatutsläpp från den kommunala organisationen. Kommunens
miljöräkenskaper ska utvecklas och införlivas i målen för god ekonomisk hushållning.
Ekonomi:
Intäkter under planperioden 2021–2023:
2022–2024 (tkr)
År
Invånare, 1 nov föregående år
Utveckling skatteunderlag %
Förvärvsinkomster, skattekronor
Skattesats
Skatteintäkter
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag
Införandebidrag
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Slutavräkning 2020
Skatteintäkter och bidrag

2022
9 548
4,16
2 367
965
21,59
511 244
65 757
-277
24 024
210
-2 070
21 188
1 805
621 882

*Aviserat i regeringens budgetproposition.
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2023
2024
9 593
9 636
3,74
3,31
2 465
2 547
697
348
21,59
21,59
532 549 972
68 344
484 70 757
-278
-279
17 149 17 033
0
0
-2 079
-2 089
21 188 21 188
0
0
636 656 583
808
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Driftbudgetramar 2022:
Aktuell budget:
Budgetmodellen har sin start i den aktuella budgetramen som är beslutad för respektive nämnd
föregående år i kommunfullmäktige i november.
Indexering:
Indexering innebär att förväntade kostnads- och intäktsökningar hanteras genom att nämndernas
ramar indexeras. Det finns möjlighet till differentierade index beroende på olika förutsättningar för
olika intäkts- och kostnadsslag. Det är därför av stor vikt att förvaltningar meddelar inför
budgetarbetet om det förväntas skilda indexeringar jämfört med den generella indexeringen som är
motsvarande 2 procent för varor och tjänster.
Befolkningsutveckling 2022–2024;
Kommunens budgetförutsättningar baseras på flera olika prognoser där befolkningsutvecklingen är
av central betydelse för såväl intäkts- som kostnadssidan. Nedan presenteras den senaste
befolkningsprognosen för Bollebygds kommun 2021–2024 som togs fram i januari 2021 som bygger
på statistiska modeller samt kommunens byggplaner åren 2021–2030. Befolkningssiffrorna avser 31
december respektive år.
Tabell X Befolkningsprognos 2020–2024:
Åldrar

2020

2021

2022

2023

2024

1–5

573

571

573

589

607

6

131

125

132

121

131

7–15

1 200

1 222

1 234

1 252

1 261

16–18

349

363

369

383

398

6–12

955

957

957

951

958

65–79

1 565

1 578

1 567

1 540

1 530

80+

473

483

520

556

597

9 530

9 672

Totalt

9 860 10 024 10 280

Befolkningstillväxten beräknas vara ca 1,5 % under perioden 2020–2022 för att därefter öka med 2,5
resp. 4 % för de sista två åren under planperioden. Det innebär en total befolkningsökning på 7,9 %
eller knappt 2 % per år. Ökningstakten i riket beräknas bli ca 0,7 % per år, vilket alltså innebär att
befolkningen beräknas öka mer i Bollebygd jämfört med övriga Sverige. Ökningen de senare åren
beror på fler färdigställda bostäder.
Under perioden beräknas en relativt måttlig ökning av barn i förskolan, fritidshem och grundskola,
totalt ca 5 % medan antalet gymnasieungdomar ökar relativt kraftigt med 14 %.
Antalet äldre minskar något för åldrarna 65–79, medan den förväntas öka kraftigt (ca 26 %) för äldre
80+.
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Generellt kan sägas för befolkningsprognoser att de är mer säkra för äldre än yngre och att
osäkerheten i antal ökar för varje år. Därför är det viktigt att befolkningsprognoserna hela tiden
revideras med aktuella befolkningssiffror och byggplaner inför varje år.
Befolkningen uppgick i juni 2021 till 9 584 personer och i skatteunderlagsprognosen för 2022–2024
beräknas befolkningen vara 9 548 vid avräkningsdagen (1 november 2021) vilket alltså är en mer
försiktig bedömning än vad befolkningsprognosen visar.
Effektiviseringskrav:
Detta innebär att verksamheterna kan utsättas för rationaliseringskrav. Förändringskravet kan vara ett
generellt förändringskrav och därmed påverka verksamheterna i lika omfattning. Det kan också vara
differentierat och därmed påverka verksamheter i olika grad.
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Driftbudgetramar 2022 (tkr):

Kommunfullmäktige
Jävsnämnd
Revision*
Valnämnd
Överförmyndare
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Budget Prel. ram Prioriterade Budget
2021 2022
satsningar 2022
1 417
1 600
1 600
50
50
50
766
766
766
180
180
180
780
780
780
60 173
57 126
1 200 58 326
289 858
286 769
11 300 298 069
185 754
186 765
3 925 190 690
37 129
36 841
4 050 40 891

Ofördelad budget
Indexjustering
Lönerörelse
Finansförvaltning*
Summa kostnader

3 000
0
-4
8 300
587 403

8 900
8 300
592 076

4 000
0
8 900
8 300
20 475 612 551

Summa skatteintäkter och bidrag 592 001

614 460

622 000

22 384
3,6%

9 449
1,5%

Resultat
Andel av skatteintäkter och bidrag

4 598

4 000
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Bilaga 1:
Investeringsbudget 2022–2026:
Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Budget
2022
3 000
1 000

2023
3 000
1 000

51 000

91 500

2024
3 000
1 000
5 000
31 000

2 000
2 000

2 000
5 000

2 000
10 000

10 000
5 500

10 000
1 500
50 000

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Projekt
IT-investeringar
Reinvestering av inventarier
Datahall
Lokalresursplan
Frilufts- och förenings
investeringar
Klimatinvesteringar

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Reinvesteringar
fastighet/inventarier
GC-vägar
Gryaab
Rollpack
Park/bad
Returpapper
Beachvolleybollplan

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden

Anpassningar
tillgänglighet/miljö
Reinvestering av inventarier
Digitalisering

500
500
300

500
500

500
500

500
500

500
500

Socialnämnden

Reinvestering av inventarier

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

166 000 115 500
116 000 65 500

188 500
138 500

161 500
161 500

Summa investeringar
Varav skattefinansierad

2025
3 000
1 000

2026
3 000
1 000

121 000

144 000

10 000
1 500
50 000

10 000
1 500
50 000

10 000
1 500

350
400
100
300

77 950
77 850
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Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringsutrymme per nämnd där objekten ska rymmas.
Nämnden har mandat att göra omfördelningar mellan projekt som understiger 5 mnkr. Omfördelning
mellan objekt inom lokalresursplanen godkänns av kommunstyrelsen. Om budgetering mellan år
prövas av kommunfullmäktige i samband med prövning av årsredovisningen.
Investeringsutrymme per
nämnd
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
-varav lokalresursplan
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa investeringar

2022
8 000
67 650
51 000
1 300
1 000
77 950

Strategiska markinköp
-Varav SBN
Exploateringar

25 000
5 000
25 000
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BOLLEBYGD

”Strävan till trygghet har alltid stått i centrum för socialdemokratins politiska arbete trygghet mot arbetslöshet, trygghet mot nöd och ekonomiska svårigheter. Det finns ingen
motsättning mellan denna sträva till trygghet och viljan till frihet. I själva verket utgör
känslan av trygghet ett frihetsvärde av enorm betydelse för den enskilda människan.
I ett fattigt samhälle får man begränsa sig till ganska grova, generella metoder för att alls
kunna nå fram till en praktisk lösning av trygghetsproblemen. I ett rikare samhälle, där
standarden stiger och många av de grundläggande frihetsproblemen är lösta, kan man öka
ambitionsgraden och ställa upp djärvare mål för politiken.
Där kan man medvetet inrikta samhällets åtgärder på sådant sätt, att de vidgar den enskildes
frihetssfär, anpassa insatserna efter de enskilda människornas särskilda förutsättningar och
därmed öka deras möjligheter att välja hur de vill forma sin tillvaro.”
Källa. Tage Elander i Valfrihetens Samhälle (Tidningen Tiden 1962)
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Förändr
Förändring
- på riktigt!
Sverigedemokraternas förslag till
budget för 2022
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Budget 2022
Vi har under mandatperioden upplevt en osäkerhet i prognoserna som gått upp och ner inom samma
år, ibland har det gjorts akutbesparingar vilket i efterhand visar sig inte behövts. Detta har oroat och så
klart fått negativa följder för invånare i form av till exempel indragna resurser i skolan. Sverigedemokra
terna har historiskt i varje budget som lagts prioriterat förstärkningar i verksamheterna främst. I år gör
vi förmodligen den största satsningen på välfärden i vår kommun. Vi öronmärker 10,5 miljoner till mer
personal inom den befintliga äldreomsorgen, skolan och förskolan. Vi satsar ytterligare 7,7 miljoner inom
utbildningsväsendet som går till bland annat den nya särskolan och gymnasiet.
Vi tar dessutom bort besparingskravet på 4 miljoner kronor som ligger som förslag till utbildningsnämn
den. Besparingskravet har väckt oro bland föräldrar och skarp kritik har riktats mot det av bland annat
Lärarförbundet. Att ta bort besparingskravet, och dessutom skjuta till mer medel, kommer att ge verk
samheterna lugn och ro - går vår budget igenom så kan vi lova att det kommer att märkas i positiv
bemärkelse!
Istället för att lägga tid på att planera nedskärningar och sämre kvalitet, ger vi förutsättningar för att för
bättra och satsa. De extra 10,5 miljonerna som vi avsätter till mer personal motsvarar ca 21 heltidstjäns
ter, hur vi sedan vill fördela resurserna redovisas i avsnittet politiska prioriteringar.
Vi vill med satsningen skapa tryggare barn och öka deras chanser att lyckas senare i livet markant. Vi
vill höja levnadsstandarden för de äldre och ge dem en bättre vård genom att personalen får mer tid.
Personalen kommer att må bättre, de skall aldrig behöva känna att de inte hinner med sina förpliktelser,
nyckeln till detta är i huvudsak personalförstärkningar.
Kommunen har under de senaste åren nått ett stort överskott, för 2021 prognostiseras ett överskott på
30 miljoner över vad som budgeterats. I jämförelse med närliggande kommuner så har Bollebygd en
hög kommunalskatt. Vi anser därför att det är befogat med en skattesänkning och budgeterar därför för
en sänkning av kommunalskatten med 10 öre.
I kontakt med invånarna i ytterområdena har vi upplevt en frustration över att ingenting görs i dessa
områden och det kan vi delvis hålla med om. Vi vill därför avsätta vardera 2 miljoner kronor i investe
ringsbudgeten till Töllsjö och Olsfors/Hultafors och vill att man genom medborgardialoger i områdena
undersöker vad invånarna saknar eller kanske vill upprusta. Vi ser också byggnationer av nya skolor och
förskolor som extremt viktiga för att möta befolkningstillväxten, detta måste prioriteras högt.
Sverigedemokraterna anser att en årlig befolkningstillväxt på 1 % och ett ekonomiskt resultat på 2,5%
över tid är en bra nivå för att uppnå en god ekonomisk hushållning, samtidigt som en god och värdig
välfärdsservice uppnås. Över tid skall minst 40% av kommunens investeringar och exploateringar finan
sieras med egna medel.
Sverigedemokraterna ställer sig bakom de tre redan beslutade övergripande målen som är:
1. Arbete och företagande

1.1. Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd
1.2. Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare
1.3. Delaktighet

2. Trygghet, uppväxt och åldrande

2.1. Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen
2.2. Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice
2.3. Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier).

3. Miljösmart kommun

3.1. Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål
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Ekonomi
Intäkter under planperioden 2022-2024
Skatter och generella statsbidrag 2022‐2024
År

2022

Invånare, 1 nov föregående år
Utveckling skatteunderlag %

Prognos

Prognos

2023

2024

9 503
1,03%

9 548
1,02%

9 593
1,03%

Förvärvsinkomster, skattekronor , tkr
Skattesats
Skatteintäkter, tkr

2 367
21,49
509 044

2 465
21,49
530 144

2 547
21,49
547 772

Inkomstutjämning, tkr
Kostnadsutjämning, tkr
Regleringsbidrag/‐avgift, tkr
Införandebidrag, tkr
LSS‐utjämning, tkr
Slutavräkning 2021, tkr
Fastighetsavgift, tkr
Del av välfärdsmiljarder, tkr
SUMMA SKATTER OCH STATSBIDRAG

65 757
‐277
24 024
210
‐2 070
1 805
21 188
0
619 682

68 484
‐278
17 149
0
‐2 079
0
21 188
0
634 608

70 757
‐279
17 033
0
‐2 089
0
21 188
0
654 382

Driftbudgetramar
Aktuell budget
Den budgetram som nämnden tilldelades för 2021 är den grund som budgetmodellen startar vid.

Effekt fattade beslut / justeringar
Kostnaderna under effekt av fattade beslut avser de kostnadsförändringar som är fattade efter det att
föregående års budgetram beslutades i kommunfullmäktige.

Indexering
Kommunbidraget, tilldelat till de olika nämnderna, bygger på de förutsättningar som den ekonomiska
utvecklingen ger. Ramarnas höjning grundar sig på en kompensation för lönekostnadsökningar samt
övriga kostnader med 2,1 procent.
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Befolkningsförändringar
I och med att Bollebygd får fler invånare ställs verksamheterna under förvaltningarna inför en högre ef
terfrågan. Detta leder till att verksamheterna måste anpassas efter underlaget för att kunna tillgodose en
god välfärd för samtliga medborgare i Bollebygds kommun. Som en konsekvens av befolkningstillväxten
tillförs därmed nämnderna mer medel.

Politiska prioriteringar
Utöver tilldelade resurser för volymökningar, indexering och tidigare fattade beslut så tillförs de olika
nämnderna resurser i ett steg att öka ambitionen och förstärka välfärden. Ett uppdrag tillämpas på
samtliga områden inom Bollebygds kommun - minskade politiska arvoden med 500 tkr. På detta sätt
uppdras politiker och andra förtroendevalda att solidariskt stötta de kommunala verksamheterna.
Kommunstyrelsen
d Ekonom/målsamordning, 800 tkr
d Miljö och hållbarhetsstrategi 200 tkr
d Besöksnäring, 200 tkr
d Lokalstrateg, 250 tkr
Utbildningsnämnden
d Mer personal och minskade barngrupper i förskolan, 2 500 tkr
d Mer personal i skolan, 4 000 tkr
d Grundsärskola, 3 300 tkr
d Gymnasiesärskola/gymnasiet 3 000 tkr
d Vuxenutbildning, 800 tkr
d Förutsättningar för chefer 250 tkr
d Investeringsstöd föreningar 402 tkr
Socialnämnden
d Personalförstärkningar inom äldreomsorg, 4 000 tkr
d Övergripande organisation, 300 tkr
d Samverkan SF/UF, 90 tkr
d Digitalisering, 700 tkr
d Vaktmästartjänst, 300 tkr
d Anhörigstöd, 500 tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
d Projektledare VA och gata, 650 tkr

4
Page 147 of 209

Förändringsuppdrag
Förändringsuppdraget innebär att nämnderna har ett besparingskrav på sina verksamheter. Kravet
innebär inte att samtliga verksamheter berörs i lika omfattning, utan nämnden kan bedöma differentie
rat och därmed påverka verksamheterna i olika grad.

Lönerörelse
Bollebygds kommun har reserverade medel avsatta centralt för kommande lönerörelse. Kommunstyrel
sens arbetsutskott äger rätt att fördela resurserna, där särskilda yrkesgrupper med hög personalomsätt
ning ska prioriteras. Inför 2022 uppgår löneökningsmedlen till 8 900 tkr.

Driftbudgetramar 2021‐2022 (tkr)

Nämnd

Kommunfullmäktige
Jävsnämnd
Revision
Valnämnd

Tilläggs‐ Effekt av
tidigare
anslag
fattade
2021
beslut

Aktuell
budget
2021
‐1 417
‐50
‐766
‐180

Befolk‐
nings‐
förändring

Politiska Förändrings‐
uppdrag
priori‐
teringar

‐183

Budget 2022

‐1 600
‐50
‐766
‐180

Överförmyndare
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

‐780
‐60 173
‐289 858
‐185 754
‐37 129

Summa nämnder

‐576 107

Ofördelad budget
Heltid som norm
Lönerörelse

‐3000
4

‐8 900

Finansförvaltning

‐8 300

‐8 300

0

2246
‐723
‐527
‐225
588

‐195
‐3162

‐1450
‐14252
‐6390
‐650

2678
513

‐780
‐58 576
‐305 028
‐193 155
‐37 491

‐3357

‐22742

3992

‐597 626

Minskade politiska arvoden

801

500

Summa centralt

‐16 700

SUMMA KOSTNADER

587 403

‐614 326

Skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning
Årets resultat

592 001

619 682

4 598

5 356
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Resultaträkning 2022

Belopp i tkr

Budget Prognos Prognos
2022
2023
2024

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader

86 700
‐673 526
‐27 500
0
‐614 326

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

509 044
110 638

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
Extraordinära poster
Årets resultat
Årets resultat/skatte‐ och bidragsintäkter, %

0
0
619 682
0
5 356
0,8%

Balansbudget 2022
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR

Budget
2022

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

473 400
155 956

SuMMA TILLGÅNGAR

629 356

Prognos
2023

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Ändrad redovisningsprincip
Årets resultat
Summa eget kapital

370 900
0
5 356
376 256

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Summa avsättningar

44 000
44 000

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

101 500
107 600
209 100

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

629 356
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Prognos
2024

Finanseringsbudget 2022

Belopp i tkr
LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat
Justering för av‐ och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Budget
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

5 356
27 500
0
0
32 856

Förändring av rörelsekapital
Förändring kortfristiga fodringar
Förändring förråd och lager
Förändring kortfristiga skulder
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöden från den löpande verksamheten

32 856

INVESTERINGSVERKSAMHET
Köp av materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Köp av finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar
Kassaflöden från investeringsverksamheten

‐87 950
0
0
0
‐87 950

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Förändring av långfristiga skulder
Förändring av långfristiga fodringar
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

56 770
0
56 770
‐31 180

Likvida medel vid årets start
Likvida medel vid årets slut

74 900
43 720

0
0
0
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Kommunstyrelsen
Vision
Kommunstyrelsen ska vara en ledande och samordnande nämnd. I dess arbete ingår bland annat att
kontrollera att de inriktningsmål och budgetramar som fastställts av kommunfullmäktige efterlevs. Le
damöterna ska hela tiden ha en överblick över kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens arbete ska
präglas av transparens och öppenhet, kommunstyrelsens arbetsutskotts handlingar måste vara öppna.
Kontakten med invånarna ska vara god genom att kontinuerliga medborgardialoger förs. Kommunsty
relsen ska bereda alla ärenden till kommunfullmäktige, motioner ska beredas så effektivt och snabbt
som möjligt.
Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för kommungemensam administration och information, närings
livsfrågor, folkhälsoarbete samt kris- och säkerhetsarbete.
Kommunens brottsförebyggande arbete ska prioriteras och ske i samverkan med polisen, lokala nä
ringslivet, ideella föreningar och skolan. Kommunstyrelsen ska också arbeta för bättre kollektivtrafik för
alla grupper och underlätta för företagandet i Bollebygd.
Bollebygd är en växande kommun, vilket innebär stora utmaningar för den kommunala servicen och för
ekonomin. Vi förespråkar därför en mer kontrollerad tillväxt, där skolor, äldreboenden med mera finns
inplanerat i ett tidigt stadium för att möta befolkningsökningen.

Brottsbekämpning
Kommunen ska inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala nä
ringslivet, ideella föreningar och skolan. Särskilt otrygga områden kan bevakas med nattvandrare,
väktare och övervakningskameror. Kommunen ska verka för att kunskap om hur barns, ungdomars
och kvinnors rättigheter effektivt kan överföras till personer som har en brottshistorik eller har flyttat eller
invandrat till Sverige, men som kan antas ha bristande kunskaper och erfarenhet av svensk rättighets
lagstiftning. Samhället tenderar idag att sätta de kriminellas intressen före brottsoffrens, vi vill därför att
kommunen ska ge största möjliga stöd till brottsofferjourer och andra brottsofferstödjande verksamheter.
Uppdrag:
h Kommunen ska uppmuntra civilsamhällets engagemang i trygghetsfrågor.
h Kommunstyrelsen ska koordinera brottsförebyggande arbete inom samtliga förvaltningar		
		 inom kommunen.

Besöksnäring
Vi anser man halkat efter andra kommuner när det gäller besöksnäring och vill stärka detta arbete med
200 tkr.
Uppdrag:
h Kommunstyrelsen ska verka för att besöksnäringen stärks under 2022.
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Ledningsfunktioner
Vi budgeterar 1 250 tkr till ökade ledningsfunktioner inom ekonomi, målsamordning, miljö och lokalstra
tegi.
Uppdrag:
h Kommunstyrelsen ska fokusera på en bättre prognos och måluppfyllelse under 2022.
h Kommunstyrelsen ska öka ambitionsnivån inom de budgetförstärkta områdena ovan.

Kollektivtrafik
De förändringar som skett till det sämre i våra ytterområden är inget vi ställer oss bakom, vi är medvetna
om att kollektivtrafiken styrs regionalt men tror ändå att man som kommun kan göra en del.
Uppdrag:
h I dialog med Västtrafik förklara vad de indragna linjerna genom Olsfors/Hultafors orsakat samt
		 verka för att återskapa en ökad trafiktäthet i området.
h I dialog med Västtrafik förklara vad det finns för behov av bussförbindelse till Töllsjö och verka för
		 ett ökat utbud av trafikförbindelser till och från Töllsjö.

Företagsklimat
Vi ska också fokusera på att vara en företagsvänlig kommun och på alla sätt hjälpa de befintliga företa
gen, men även verka för nya företagsetableringar.
Uppdrag:
h Kommunstyrelsen ska verka för att företagsklimatet stärks under 2022.

Utbildningsnämnden och socialnämnden
Vision
I vårt Bollebygd ska alla invånare känna sig trygga, ingen ska behöva oroa sig för att de äldre inte får
den vård de förtjänar efter lång och trogen tjänst eller att barnen inte tas om hand på ett tillfredsställan
de sätt på våra skolor och förskolor. Skolorna ska huvudsakligen ägna sig åt kunskapsförmedling, alla
elever ska vara trygga och skolan ska präglas av ordning och reda. Vi vill också ge föräldrar möjlighet att
kunna vara hemma med sina barn i en större utsträckning. Maten inom samtliga verksamheter måste
hålla hög kvalitet och vara näringsrik, i möjligaste mån ekologisk och närodlad, samt tillagas i verksam
heternas närhet. Personalen ska trivas på sin arbetsplats och få de verktyg de behöver för att kunna
utföra sitt jobb på bästa sätt.
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Utbildningsnämnden
Förskola
För att tillgodose barnens behov måste barngrupperna vara små, ur trygghetssynpunkt är det också
viktigt att personalomsättningen är låg. Forskning visar att anknytning är A och O inom förskolans verk
samhet. För att barn ska trivas i förskolan behöver de minst en vuxen person som de kan knyta an till
inom verksamheten, någon som kan trösta och vara en ersättning för föräldern. Vi lägger 2,5 miljoner
på att anställa mer personal till ändamålen.
Uppdrag:
h Minska personalomsättningen.
h Minska barngrupperna i förskolan och anställ mer personal.
h Fokusera på anknytning

Skola
Ordning och reda måste gälla inom skolan. För att kunna förmedla kunskap krävs en trygg, lugn och
harmonisk arbetsmiljö. Ökad kringpersonal krävs för att lärarna skall kunna ägna all sin tid åt det de är
bäst på. Skolan skall lära ut relevant kunskap, innebörden av demokrati samt kritiskt och självständigt
tänkande, möjligheter, rättigheter samt plikter och skyldigheter. Vi lägger 4 miljoner på att anställa mer
personal inom skolan, vi tar dessutom bort besparingskraven. Detta är efterlängtade satsningar som
kommer att innebära att personal får mer tid till barnen och större möjlighet att lyckas med målen.
Grundsärskolan får 3,3 miljoner extra till sin viktiga verksamhet, även särskolan i gymnasiet och vuxen
skolan får ökade medel.
Uppdrag:
h Personalförstärkning i grundskolan.
h Satsning på särskolan.
h Fokus på traditionell katederundervisning, genom att stärka lärarens ställning.
h Mobbare ska förflyttas.
h Enbart lagstadgad hemspråksundervisning skall bedrivas.
h Språkkrav vid nyanställningar, befintlig personal skall erbjudas kompletterande språkutbildning
		 vid behov.

Föreningsliv
Idrottsrörelsen har stor betydelse för folkhälsan. Föreningar som erhåller bidrag skall garantera att verk
samheten är drogfri. Mötesplatser, föreningar och kommunala verksamheter skall vara öppna för alla
oavsett kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt. Firande av traditionella högtider skall
främjas och det nationella, regionala och lokala kulturarvet skall i möjligaste mån lyftas fram i kommu
nens kulturverksamhet.
Uppdrag:
h Kommunen ska aktivt uppsöka och underhålla samarbeten mellan civilsamhället och den
		 kommunala verksamheten.
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h Civilsamhällets engagemang skall uppmuntras.
h Kommunen skall aktivt stötta föreningarna.

Socialnämnden
Äldreomsorg
Inom äldreomsorgen måste sjukfrånvaron bland personal minska. I rapporter kan vi läsa att fallolyckor
och felmedicineringar ökar och är på en alldeles för hög nivå. Vi vet att detta är resultatet av stress och
ser det som helt nödvändigt att öka bemanningen för att förbättra såväl vårdkvalitet som arbetsmiljö. Vi
lägger därför 4 miljoner på att anställa mer personal, detta kommer att höja kvaliteten i omsorgen och
säkerställa att de äldre får den vård de har rätt till samt minska arbetsbelastningen för personalen som
på flera ställen har en alldeles för hög arbetsbörda. Vi vill också satsa på utökat stöd till anhöriga.
Uppdrag:
h Fler tillsvidareanställda inom äldreomsorgen.
h Ökad bemanning.
h Språkkrav vid nyanställningar, befintlig personal ska erbjudas kompletterande språkutbildning vid
		 behov.

Funktionsnedsättning LSS
Alla ska kunna få den vård och omsorg man är i behov av och leva ett så gott liv som möjligt. Bollebygd
ska arbeta för fler hemmaplanlösningar med bra boendemiljöer, i stället för köp av platser i andra kom
muner. Vår bedömning är att detta blir både billigare och bättre för brukarna. Vi ska arbeta aktivt för att
skapa förutsättningar för samarbete mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv samt utbildnings
väsende. Personalen ska ha rätt till fria pedagogiska måltider.
Uppdrag:
h Kommunen ska tillgodose en varierande och tillfredsställande miljö för brukarna.
h Varje brukare ska ha en god, och inte endast skälig, livskvalitet.
h Språkkrav vid nyanställningar, befintlig personal ska erbjudas kompletterande språkutbildning vid
		 behov.

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Olika omständigheter kan göra att man har behov av ekonomiskt stöd. IFO:s personal ska ha kompe
tens och beredskap för att kunna möta den enskilde på ett professionellt sätt när behov av stöd uppstår.
Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Kommunen ska erbjuda
kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer. För att förebygga missbruk spelar skola (elevhälsan) och
föreningsliv en stor roll.
Integrationen av nyanlända ska ske mer enligt assimilationsprincipen. Ansvar för anpassning till det
svenska samhället bör vila på den enskilde. Nyanlända ska erbjudas utbildning i svenska, samhällskun
skap samt förmedlas kunskap om vår kultur och våra värderingar. Etnisk kvotering får inte förekomma.
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Uppdrag:
h Assimilation ska ske genom ordinarie verksamhet i form av civilsamhället.
h Nämnden och kommunen ska motsätta sig fördelningstalet vi tilldelats genom
		 bosättningslagen.
h Nämnden måste vara restriktiv i sitt förhållningssätt till sökande.

Samhällsbyggnadsnämnden
Vision
Samhällsbyggnadsnämnden har hand om skötsel av gång- och cykelvägar, gator, parker, fastigheter,
vatten och avlopp samt renhållning. Nämnden ska också fullgöra kommunens uppgifter enligt plan- och
bygglagen samt miljöbalken.
Miljön är framtiden och handlar om omsorg för kommande generationer, jordbruksmark bör bevaras för
framtida matförsörjningsbehov. Kommunen ska sträva efter att vara självförsörjande på livsmedel. Förny
elsebar energi i form av solceller är något vi bör satsa mer på och inte på vindkraft som gör mer skada
än nytta för miljön.
Ett miljömedvetet tänkande ska finnas i samtliga verksamheter. Den miljö som unga växer upp i ska vara
trygg och säker, gång- och cykelvägar ska utvecklas och skötas, giftfria inomhusmiljöer för barn och
unga ska främjas.
Vi ska också ha goda förutsättningar att driva och utveckla företag, det ska finnas attraktiv mark att tillgå
för näringslivsetableringar. Vid beslut om exploateringar ska nämnden ha en planering för att möta de
behov som befolkningsökningen medför, det kan handla om exempelvis en ny förskola.

Miljö
Människan har stor påverkan på naturen. För att inte riskera kommande generationers behov måste vi
ständigt förbättra vårt sätt att ta hand om vår omgivning och bruka naturresurser med omsorg för kom
mande generationer.
Livsmedel som odlas och framställs i närområdet bör prioriteras vid upphandling. Andra saker som bör
prioriteras vid upphandling är att produkterna är näringsrika, hälsosamma och har framställts på ett
etiskt försvarbart sätt, genom att uppfylla kraven på god djuromsorg.
Allemansrätten är en världsunik rättighet som innebär att man under givna förutsättningar har rätt att
vistas på annans mark.
Strandskyddet ska värnas på de platser där det är relevant. Det finns platser i kommunen som redan är
förstörda av tågspår och historiskt feletablerad infrastruktur, här bör man kunna göra undantag.
Uppdrag:
h Nämnden ska vårda såväl orörda som övriga naturområden i Bollebygds kommun.
h Nämnden ska värna om strandskyddsområden i Bollebygds kommun.
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Investeringsbudget 2022‐2026

Budget

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Projekt
IT‐investeringar
Reinvestering av inventarier
Satsning i ytterområdena
Lokalresursplan

2022
3 000
1 000
4 000
51 000

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Reinvesteringar fastighet/inventarier
GC‐vägar
Gryaab
Rollpack
Park/bad
Returpapper
Beachvolleybollplan

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden

Anpassningar tillgänglighet/miljö
Reinvestering av inventarier
Digitalisering

Socialnämnden

Reinvestering av inventarier

Summa investeringar
Varav skattefinansierad

Plan

2025
3 000
1 000

2026
3 000
1 000

91 500

2024
3 000
1 000
5 000
31 000

121 000

144 000

10 000
1 500
50 000

10 000
1 500
50 000

10 000
1 500
50 000

10 000
1 500

500
500
300

500
500

500
500

500
500

500
500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

77 950
77 850

159 000
109 000

103 500
53 500

188 500
138 500

161 500
161 500

10 000
5 500
350
400
100
300

2023
3 000
1 000

Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringsutrymme per nämnd där objekten ska rymmas.
Nämnden har mandat att göra omfördelningar mellan projekt som understiger 5 mnkr
Omfördelning mellan objekt inom lokalresursplanen godkänns av kommunstyrelsen.
Ombudgetering mellan år prövas av kommunfullmäktige i samband med prövning av årsredovnisningen (enligt styrmodellen)
Investeringsutrymme per nämnd
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
‐varav lokalresursplan
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa investeringar

2022
8 000
67 650
51 000
1 300
1 000
77 950

Strategiska markinköp
‐Varav SBN
Exploateringar

10 000
5 000
25 000

Lokalresursplan
Projekt
Olsfors förskola
Gruppbostad autism
Hembygdsvägen, etapp 2
Matsal utbyggnad
Grundsärskola
Lektionspaviljonger
Skollokaler
Förskola
Idrottshall
Idrottshall renovering
Nytt äldreboende
Verksamhetslokaler teknisk service
Gruppbostad
Kontorslokaler för samtliga förvaltningar
Lokaler IFO
Lokaler hemtjänst
Summa

Status
Lokaliseringsutredning
Förstudie
Förstudie
Byggnation
Byggnation
Byggnation
Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsutredning
Påbörja förstudie
Lokaliseringsutredning
Förstudie
Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsutredning

Investerings‐
beslut
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ (KF beslut göra)
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

2021
Ärendenr

SBN2020/275
SBN2020/275
SBN2020/275

2022

2023

5 000 35 000
500 5 500 19 000
1 000 15 000 15 000
2 000 13 000
4 000
4 100
500 2 500
500
500
500
500
4 000 4 000
1 000 1 000 3 000
2 000 8 000

2024

2025

2026

7 000
4 000
3 000

60 000
25 000
25 000

60 000
30 000
11 000

1 000

10 000

40 000

1 000
3 000
2 000
1 000 2 000 8 000
1 000 2 000 8 000
12 600 51 000 91 500 31 000 121 000 144 000
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Förslag till beslut
~ All makt utgår från folket och därmed från kommunfullmäktige ~
Driftbudgeten anvisar nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. Investeringsbudgeten anvisar anslag
projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i budgeten eller genom särskilda fullmäktigebeslut.
Fortsättningsvis ska kommunfullmäktige även fatta särskilda beslut om skattesatsen samt fastställa ett
antal taxor och avgifter.
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av kommunfullmäktige beslutade ramarna
och samordnas genom internbanken, som enligt riktlinjerna ska finnas under kommunstyrelsen.
Sverigedemokraterna yrkar kommunfullmäktige besluta

att

fastställa skattesatsen för år 2022 till 21,49

att

investeringsbudgeten ska ligga till grund för kommunens investeringsverksamhet under
perioden 2022

att

bemyndiga kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som
upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive
projekt inte överstiger vad som ansatts i budgeten

att

bemyndiga kommunstyrelsen att under 2022 ha rätt att omsätta lån, d v s låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022

att

bemyndiga kommunstyrelsen att under 2022 upprätta de lån som budgeten medför

att

anta Sverigedemokraterna Bollebygds upprättade förslag till budget år 2022
i sin helhet.

SVERIGEDEMOKRATERNA BOLLEBYGD
Caroline Nordengrip
Daniel Persson
Caroline Frodin
Lisette Vermeulen
Monika Svensson
Peter Hellberg
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2021-10-21

Protokoll MBL § 11 Budget 2022
Plats och tid
Via Teams torsdag den 21 oktober 2021 kl. 10:00
Närvarande för arbetsgivaren
Monica Holmgren, kommunchef
Ulrika Borg, HR-chef
Daniel Aronsson, Ekonomichef
Närvarande arbetstagarsidan
Fredrik Ganning, Lärarnas Riksförbund
Blazenka Vasic, Vision
Teresa Hagström, Lärarförbundet
Ej närvarande
Bobbo Bolin, Kommunal – lämnat kommentar via e-post
Sylvia Korsell, Vårdförbundet – lämnat kommentar via e-post
Diddi Carlson, Akademikeralliansen – lämnat kommentar via e-post
Protokollet signeras elektroniskt.
Vid protokollet
Ulrika Borg
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§1
De fackliga organisationerna utryckte att det är svårt att sätta sig in i innehållet i budgeten och
de eventuella effekterna det får i verksamheterna när de får budgeten endast två dagar innan
MBL förhandling. De fackliga organisationerna påtalar att det enligt samverkansavtalet och god
sed på arbetsmarknaden ska få ett underlag till MBL förhandling sju (7) dagar innan
förhandling. Inför kommande år vill de fackliga organisationerna se en förändring i detta.
§2
Ekonomichef gick igenom budgetförslaget som skickats till de fackliga organisationerna.
§3
Kommunal framför att pga. att vi så sent har fått budgeten så har vi varken hunnit träffas
tvärfackligt eller hunnit att sitta och penetrera budgeten vilket gör att det är svårt att ha
fullständiga åsikter och kommentarer. Men vi tycker att det är bra att man vill satsa lite mer på
skola. Men vi saknar satsningar för resten av kommunen och framför allt äldreomsorgen och
omsorgerna som ligger i kraftig trötthet efter året som gott. Att man har ett effektiviseringskrav
ser vi att det kommer att påverka våra verksamheter i form av arbetsmiljön när de
besparingarna kommer att göras. Vi saknar även budget för heltid som norm, men som sagt vi
har svårt att ha en skrivning i dagsläget efter så sen budget.
Kommunal reserverar sig mot budgetförslaget.
§4
Vi inom Lärarnas Riksförbund reserverar oss mot budgeten. Som vanligt tar ni politiker inte ert
ansvar för verksamheterna och för arbetsmiljön. Ni är återigen fega när det gäller att ta ansvar
för de besparingar ni vill göra. Det är dags att ta ansvar för er verksamhet. Det är dags att ni
talar om vad vi skall spara in på. Det får vara slut på att ni frånsäger er ansvaret och skjuter ut
besluten till nämnderna. Det är dags att ni talar om för oss vad vi skall prioritera, vilka elever
som skall prioriteras bort. Det är dags att ni talar om för oss hur vi skall kunna leva upp till
arbetsmiljölagen. Det är ni som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och det är kanske dags
att ni börjar ta ansvar. Ni kan inte längre gömma er bakom beslut. Det är dags att ni kommer ut
i verkligheten och tar ert ansvar och talar om vad vi ska spara in på, vilka elever som inte skall få
det stödet de har rätt till. Det är dags att ni talar om för lärarna som gör sitt yttersta och riskerar
att gå in i väggen hur de skall hinna med lite till för att resurserna minskar. Det är dags att ni
talar om för eleverna varför de inte får den hjälpen de har rätt till. Ni är ju ansvariga för de
nedskärningar som görs och gjorts under en lång tid. Då är det också ert ansvar att tala om hur
vi skall göra för att få verksamheten att gå runt. Ni skryter om er verksamhet och hur bra skolan
är i Bollebygd. Men det finns en gräns för vad vi klarar av och den gränsen är nära nu.
Lärarnas Riksförbund reserverar sig mot budgetförslaget.
§5
Lärarförbundet framför att budgetförslaget för 2022 lämnar oss inget hopp kvar om att
styrande politiker i Bollebygd lyssnar till vare sig utbildningsnämnden eller professionen och
dess fackliga företrädare. Ett svek mot dem vi är till för, våra barn och elever, som inte kommer
kunna få den utbildning de enligt lag har rätt till. Ett svek mot den lojala, stolta och engagerade
yrkeskår, som offrar sin personliga hälsa och fritid för att räcka till i en verksamhet som saknar
balans mellan krav och resurser. Budgetförslaget bekräftar, att de lagar och föreskrifter som
gäller inom förskola och skola inte tas i beaktning på samma sätt som inom “hårdare” nämnder,
då det gång på gång ignoreras att vi saknar förutsättningar att leva upp till dem. För att elever
ska uppnå fullgjorda studier krävs en trygg start i livet och att hänsyn tas till barns och elevers
olika behov. Lagen säger bland annat att barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de
utvecklas så långt som möjligt. Budgetförslaget visar inga tecken på att stärka sitt “varumärke”
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som attraktiv arbetsgivare. Förslaget innebär försämrade förutsättningar, ökad arbetsbelastning
och fortsatt lågt löneökningsutrymme. Budgetförslaget visar inget ansvarstagande för det avtal
som är tecknat mellan SKR och lärarfacken. Arbetsgivarna är skyldiga att ta fram en plan med
förbättringsinsatser gällande arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning, baserat
på de olika skolformernas uppdrag. Lärarförbundet med flera röster säger NEJ till ytterligare
nedskärningar inom utbildningsnämnden!
Lärarförbundet reserverar sig mot budgetförslaget
§6
Vårdförbundet reserverar sig mot budgetförslaget dels för att jag inte haft en rimlig chans att
sätta mig in i förslaget och dels för att procentbesparing har vi alltid haft men det är väldigt
otydligt och risk finns att de påverkar verksamheten negativt.
Vårdförbundet reserverar sig mot budgetförslaget
§7
Akademikeralliansen och Vision har inget att erinra mot budgetförslaget och ställer sig
bakom budgetförslaget.
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ÄRENDELISTA/KALLELSE

11. Kommunal skattesats 2022 för
Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)
KS2021/268
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-10-19
1 (1)
Dnr :155858
Kommunstyrelseförvaltningen
Daniel Aronsson | Ekonomichef
0734-64 70 06 | daniel.aronsson@bollebygd.se
Kommunfullmäktige

Kommunal skattesats 2022 för Bollebygds kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen 2022 till 21,59 per skattekrona, dvs oförändrad.
Ärendet
Enligt 11 kap § 8 kommunallag (2017:725) ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen före
oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det får budgetförslaget upprättas i november
månad. I så fall ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.
Skickas till
Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Daniel Aronsson

Förvaltningschef

Ekonomichef

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se
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E-post
kommunen@bollebygd.se

ÄRENDELISTA/KALLELSE

12. Taxor 2022 för Räddningstjänstens
(SÄRF) myndighetsutövning (kf fattar slutligt
beslut) KS2021/235
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

§148

KS2021/235

Taxor 2022 för Räddningstjänstens (SÄRF) myndighetsutövning
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor för räddningstjänstens
myndighetsutövning år 2022, enligt bilaga från SÄRF. De nya taxorna gäller från och med 202201-01.
Ärendet
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och
driver räddningstjänsten i sex kommuner; Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och
Ulricehamn. SÄRF utför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt handlägger tillstånd enligt Lag om
brandfarliga och explosiva varor. För 2022 års taxor för myndighetsutövning föreslås en höjning
med 1,9 %. Förslag till taxor gällande fr.o.m. 2022-01-01 framgår i bilaga från SÄRF. Taxor för
myndighetsutövning ska beslutas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Direktionen föreslår på sammanträde 2021-09-03, § 49, att medlemskommunerna fastställer taxor
för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2022 enligt bilaga. Tjänster avseende
myndighetsutövning, med föreslagen taxehöjning (inom parentes står 2021 års timtaxa och
grundavgift):
Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift – 1899 kr (1864 kr)
Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift – 1899 kr (1864 kr)
Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift – 1899 kr (1864 kr)
Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift – 1899 kr (1864 kr)
Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift – 1899 kr (1864 kr)
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2022, enligt
bilaga från SÄRF. De nya taxorna gäller från och med 2022-01-01.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

Beslutsunderlag
 Taxor 2022 för SÄRF
 § 49 SÄRF Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
 Taxa för myndighetsutövning 2022 för SÄRF
Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

Taxa för myndighetsutövning

1 (2)
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Dokumentnamn:
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor
Diarienummer:

Giltigt från:
2022-01-01
Reviderat:

Upprättad av:
Ekonomichef
Målgrupp:

Beslutad av:
Kommunfullmäktige

Innehåll
1 Myndighetsutövning
Taxorna gäller fr o m 2022-01-01

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning.

Tjänster avseende Myndighetsutövning

Taxa 2022

Myndighetsutövning
Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift

1 899 kr

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift

1 899 kr

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift

1 899 kr

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift

1 899 kr

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift

1 899 kr

2 (2)
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ÄRENDELISTA/KALLELSE

13. Gymnasiesamverkansavtal inom
Boråsregionen (kf fattar slutligt beslut)
KS2021/244
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

§147

KS2021/244

Gymnasiesamverkansavtal inom Boråsregionen
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller
utbildningsnämndens förslag: Kommunfullmäktige godkänner det
reviderade gymnasiesamverkansavtalet.
Ärendet
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt
sammanträde 2021-06-04 att rekommendera medlemskommunerna att godkänna det
reviderade gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad. Sedan höstterminen 2011 har elever som är
boende i någon av Sjuhärads medlemskommuner och som ska påbörja sina studier
inom ungdomsgymnasiet, möjlighet att som förstahandssökande fritt söka program och skola i
någon av kommunerna. Detta blev möjligt genom det samverkansavtal som undertecknades
av dåvarande kommunalråd och som fortfarande gäller för ungdomsgymnasiernas verksamhet
i denna region.
Avtalstext kräver regelbunden översyn och sedan en längre tid
tillbaka har gymnasiesamverkansavtalet i Sjuhärad inte varit överensstämmande med den praxis
som utvecklats i samverkan. Utöver det är dokumentet inte heller språkligt uppdaterat utifrån
nuvarande lagtext. Skolchefsgruppen i Sjuhärad har därmed arbetat fram en reviderad version av
nuvarande avtalstext, en justering som bland annat ska förtydliga skolchefsgruppens uppdrag och
ansvar men även ekonomiska villkor och förutsättningar.
Det reviderade samverkansavtalet ska kompletteras med ett antal bilagor som krävs
för samverkan kring exempelvis det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för elever i behov av
särskilt stöd samt för de regler och förhållningssätt som ska gälla kring gemensam antagning.
Utöver dessa dokument har bilageförslag även formulerats kring överlämning när en elev byter
skola samt rutiner och ansvar när en elev flyttar. Tillsammans med det fokusdokument som KPrådet tagit fram speglar avtalet den samverkan som krävs i Sjuhärad, där gymnasieverksamheten
är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet.
Bollebygds kommun har tidigare inte varit en del av gymnasiesamverkansavtalet inom
Boråsregionen. Den egna gymnasieskolan är liten och består enbart av delar av
Introduktionsprogrammet. Det finns därmed inget äldre avtal som ska upphävas i och med att
detta reviderade avtal godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2021-09-20, § 57, och föreslår att
kommunfullmäktige godkänner det reviderade gymnasiesamverkansavtalet.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner det reviderade gymnasiesamverkansavtalet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan tillstyrkas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 §57 UN Reviderat gymnasiesamverkansavtal
 Reviderat gymnasiesamverkansavtal i Sjuhärad, tjänsteskrivelse UF
 Protokollsutdrag § 42 210604 Reviderat gymnasiesamverkansavtal
 Reviderat gymnasiesamverkansavtal i Sjuhärad
 Brev Reviderat gymnasiesamverkansavtal
Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-20

§57

UN2021/194

Reviderat gymnasiesamverkansavtal
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet.
Ärendet
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde
2021-06-04 att rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad. Sedan höstterminen 2011 har elever som är boende i
någon av Sjuhärads medlemskommuner och som ska påbörja sina studier inom
ungdomsgymnasiet, möjlighet att som förstahandssökande fritt söka program och skola i någon
av kommunerna. Detta blev möjligt genom det samverkansavtal som undertecknades av
dåvarande kommunalråd och som fortfarande gäller för ungdomsgymnasiernas verksamhet i
denna region.
Avtalstext kräver regelbunden översyn och sedan en längre tid tillbaka har
gymnasiesamverkansavtalet i Sjuhärad inte varit överensstämmande med den praxis som
utvecklats i samverkan. Utöver
detta är dokumentet inte heller språkligt uppdaterat utifrån nuvarande lagtext. Skolchefsgruppen i
Sjuhärad har därmed arbetat fram en reviderad version av nuvarande avtalstext, en justering som
bland annat ska förtydliga skolchefsgruppens uppdrag och ansvar men även ekonomiska villkor
och
förutsättningar.
Det reviderade samverkansavtalet ska kompletteras med ett antal bilagor som krävs för
samverkan
kring exempelvis det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för elever i behov av särskilt stöd samt
för
de regler och förhållningssätt som ska gälla kring gemensam antagning. Utöver dessa dokument
har
bilageförslag även formulerats kring överlämning när en elev byter skola samt rutiner och ansvar
när
en elev flyttar. Tillsammans med det fokusdokument som KP-rådet tagit fram speglar avtalet den
samverkan som krävs i Sjuhärad, där gymnasieverksamheten är en viktig del i
kompetensförsörjningsarbetet.
Bollebygds kommun har tidigare ej varit en del av gymnasiesamverkansavtalet. Den egna
gymnasieskolan är liten och består enbart av delar av Introduktionsprogrammet. Det finns ett
avtal vad gäller gymnasiesamverkan med Härryda kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-20

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Reviderat gymnasiesamverkansavtal
 Protokollsutdrag § 42 210604 Reviderat gymnasiesamverkansavtal
 Reviderat gymnasiesamverkansavtal i Sjuhärad
Skickas till
Boråsregionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-28
1 (2)
Dnr :UN2021/194-4
Utbildningsförvaltningen
Annelie Fischer | Utbildningschef
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se
Utbildningsnämnden

Reviderat gymnasiesamverkansavtal
Förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet.
Ärendet
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde
2021-06-04 att rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad. Sedan höstterminen 2011 har elever som är boende i någon
av Sjuhärads medlemskommuner och som ska påbörja sina studier inom ungdomsgymnasiet,
möjlighet att som förstahandssökande fritt söka program och skola i någon av kommunerna. Detta
blev möjligt genom det samverkansavtal som undertecknades av dåvarande kommunalråd och som
fortfarande gäller för ungdomsgymnasiernas verksamhet i denna region.
Avtalstext kräver regelbunden översyn och sedan en längre tid tillbaka har gymnasiesamverkansavtalet
i Sjuhärad inte varit överensstämmande med den praxis som utvecklats i samverkan. Utöver
detta är dokumentet inte heller språkligt uppdaterat utifrån nuvarande lagtext. Skolchefsgruppen i
Sjuhärad har därmed arbetat fram en reviderad version av nuvarande avtalstext, en justering som
bland annat ska förtydliga skolchefsgruppens uppdrag och ansvar men även ekonomiska villkor och
förutsättningar.
Det reviderade samverkansavtalet ska kompletteras med ett antal bilagor som krävs för samverkan
kring exempelvis det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för elever i behov av särskilt stöd samt för
de regler och förhållningssätt som ska gälla kring gemensam antagning. Utöver dessa dokument har
bilageförslag även formulerats kring överlämning när en elev byter skola samt rutiner och ansvar när
en elev flyttar. Tillsammans med det fokusdokument som KP-rådet tagit fram speglar avtalet den
samverkan som krävs i Sjuhärad, där gymnasieverksamheten är en viktig del i
kompetensförsörjningsarbetet.
Bollebygds kommun har tidigare ej varit en del av gymnasiesamverkansavtalet. Den egna
gymnasieskolan är liten och består enbart av delar av Introduktionsprogrammet. Det finns ett avtal
vad gäller gymnasiesamverkan med Härryda kommun.
Ekonomiska förutsättningar
Avtalet påverkar inte ekonomiska förutsättningar.
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Barnkonsekvensanalys
Det finns ett avtal samverkansavtal med Härryda kommun. Det påverkas ej av avtalet. Dock
begränsas ungdomars möjlighet att bli mottagna utanför samverkansavtalen. Ungdomarna kan
fortfarande söka fritt, men de blir mottagna i andra hand om de söker till kommunala skolor som inte
ligger i Boråsregionen eller i Härryda.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det finns vinster att delta i gymnasiesamverkan i Boråsregionen. Det
är viktigt att kunna följa upp och delta i planeringen av gymnasieskolan som är en kommunal
angelägenhet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, reviderat gymnasieavtal 2021-08-28
 Brev reviderat gymnasieavtal, 2021-06-14
 Protokollsutdrag, § 42 Reviderat gymnasiesamverkansavtal, 2021-06-04.
 Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad, 2021-05-03
Skickas till
Boråsregionen
Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer
Utbildningschef
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Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Reviderat gymnasiesamverkansavtal
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde
2021-06-04 att rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2021-10-31 på info@borasregionen.se

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor
1 Protokollsutdrag
2 Reviderat gymnasiesamverkansavtal
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Sammanträdesprotokoll
Direktionen
Datum: 2021-06-04
Sida 13 (21)

§ 42 Reviderat gymnasiesamverkansavtal
Diarienummer: 2021/SKF0119

Beslut
Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad
Sammanfattning
Sedan höstterminen 2011 har elever som är boende i någon av Sjuhärads medlemskommuner och
som ska påbörja sina studier inom ungdomsgymnasiet, möjlighet att som förstahandssökande fritt
söka program och skola i någon av kommunerna. Detta blev möjligt genom det samverkansavtal som
undertecknades av dåvarande kommunalråd och som fortfarande gäller för ungdomsgymnasiernas
verksamhet i denna region.
Avtalstext kräver regelbunden översyn och sedan en längre tid tillbaka har gymnasiesamverkansavtalet i Sjuhärad inte varit överensstämmande med den praxis som utvecklats i samverkan. Utöver
detta är dokumentet inte heller språkligt uppdaterat utifrån nuvarande lagtext. Skolchefsgruppen i
Sjuhärad har därmed arbetat fram en reviderad version av nuvarande avtalstext, en justering som
bland annat ska förtydliga skolchefsgruppens uppdrag och ansvar men även ekonomiska villkor och
förutsättningar.
Det reviderade samverkansavtalet ska kompletteras med ett antal bilagor som krävs för samverkan
kring exempelvis det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för elever i behov av särskilt stöd samt för
de regler och förhållningssätt som ska gälla kring gemensam antagning. Utöver dessa dokument har
bilageförslag även formulerats kring överlämning när en elev byter skola samt rutiner och ansvar när
en elev flyttar.
Tillsammans med det fokusdokument som KP-rådet tagit fram speglar avtalet den samverkan som
krävs i Sjuhärad, där gymnasieverksamheten är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet.
Expedieras till
Medlemskommunerna
Skolchefsgruppen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Samverkansavtal
för gymnasieutbildning inom Sjuhärad
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§ 1 Avtalsparter
Avtalets parter utgörs av kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda.
Pågående samverkansavtal som finns vid ingåendet av detta avtal med andra kommuner utanför
samverkansområdet får fortsätta att gälla. Innan tecknande av nya samverkansavtal ska
kommunerna som ingår i detta avtal informera övriga i samverkansavtalet.
§ 2 Bakgrund
Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning tecknades 2004 mellan kommunerna Bollebygd,
Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Parterna överenskom att utgöra ett
samverkansområde för de utbildningar som inte anordnades i elevens hemkommun. 2007
träffades det en överenskommelse om en gemensam antagningsenhet. 2009 utformades ett nytt
samverkansavtal där Herrljunga och Vårgårda kommun tillkom som avtalspart och där elever
folkbokförda inom samverkansavtalet fritt kunde ansöka och bli förstahandsmottagna. Avtalet
sades upp på grund av en utredning som gjordes under 2009 och som utmynnade i att ett nytt
samverkansavtal tillkom från 2011.
§ 3 Syfte
Detta samverkansavtal syftar till att:
•

Eleverna får fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir
mottagna som förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning.

•

Eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett.

•

Samverkan kring programutbud och dimensionering sker inom samverkansområdet som
helhet och mellan enskilda gymnasieskolor.

•

Utbildningar som bedöms som strategiskt viktiga för samverkansområdets utveckling kan
stödjas och utvecklas gemensamt.

Bollebygd │ Borås │ Herrljunga │ Mark │ Svenljunga │ Tranemo │ Ulricehamn │ Vårgårda
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§ 4 Utbildningar
Med utbildningar, som eleverna i kommuner inom samverkansområdet fritt kan välja bland, avses
i detta avtal gymnasieskolans:
•

nationella program

•

lokala särskilda varianter

•

sökbara inriktningar på introduktionsprogrammet

i enlighet med årligen inrapporterat utbud till Antagningsenheten, vilket justeras genom årliga
beslut hos respektive kommun. Avtalet avser utbildningar med start i år 1.
Nationell idrottsutbildning inom samverkansavtalet
Vid uttagna elever folkbokförda inom samverkansavtalet ersätts mottagande kommunal
huvudman inom samverkansavtalet enligt Riksidrottsförbundets rekommendationer för
individuella eller lagidrotter per läsår för nationell idrottsutbildning.
§ 5 Ledning och styrning med påverkan på samverkan
Skolchefsgruppen, i vilken ingår ansvarig skolchef för gymnasiefrågor i respektive kommun, ska
verka för att samverkansavtalets innehåll genomförs, följs upp och utvecklas. Skolchefsgruppen
har möjlighet att fatta gemensamma beslut om att bilägga dokument till avtalet, vilka behövs för
att verkställa avtalets intentioner och förtydliga arbetssätt. Detta kan t ex gälla frågor kring
antagning, överlämning, aktivitetsansvar och marknadsföring av gymnasieskolorna.
Skolchefsgruppen ansvarar för att bilagda dokument kontinuerligt revideras.
Beredningsgruppen Välfärd och kompetens ansvarar för att vårda avtalets intentioner enligt 3§.
Beredningsgruppen ska därför årligen hålla sig informerad om hur avtalet efterlevs.
Skolchefsgruppen och Antagningsenheten Sjuhärad ansvarar för att informera
beredningsgruppen kring uppföljning och utvärdering enligt 9§, antagna bilagor under året samt
ansöknings- och antagningsstatistik vid två informationstillfällen per år.
§ 6 Antagning
Antagning sker via en centralt placerad enhet. Administrationen utförs av Gymnasieantagningen i
Borås under namnet Antagningsenheten Sjuhärad.
§ 7 Information
Principer för marknadsföring: informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig
och lättillgänglig samt utformas enligt 8 kap. 18 § andra stycket kommunallagen.
Bollebygd │ Borås │ Herrljunga │ Mark │ Svenljunga │ Tranemo │ Ulricehamn │ Vårgårda
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Det ska finnas ett gemensamt informationsmaterial. Kommunen ansvarar för att den egna
informationen om gymnasieansökan och utbud hålls uppdaterat i sina informationskanaler.
Varje kommun med gymnasieskola ska säkerställa att marknadsföringen sker korrekt där
nationellt program och nationellt inriktning framgår tydligt.
§ 8 Ekonomiska villkor och förutsättningar
Interkommunal ersättning utgår till mottagande kommun inom samverkansavtalet utifrån
mottagande kommuns fastställda prislista som baseras på kommunens självkostnadspris.
Avstämningsdatum för ersättning
September till och med maj månad stäms elevantalet av den 15:e innevarande månaden.
Ersättning för innevarande månad betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 15:e.
Ersättning för juni betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 1 juni. I juli – augusti
betalas ersättning till den skolkommun där eleven är inskriven den 15 september.
Mottagande kommun tecknar försäkring för samtliga elever.
Ersättningar utöver fastställd prislista för elever som är i behov av särskilt stöd regleras i enskilda
avtal mellan berörda kommuner.
Skolchefsgruppen beslutar årligen om fördelningen av gemensamma kostnader.
§ 9 Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker årligen i skolchefsgruppen av:
•

Elevströmmar

•

Grad av tillgodosedda förstahandsval på program och skola

•

Rapportering om elevförändringar (mottagande kommun efter 15 sep år 1 måste
informera hemkommun)

•

Årlig uppföljning av bilagornas tillämpning

•

Årlig uppföljning av kostnader för utbildningar

•

Gemensam analys av underlag för planering och dimensionering kortsiktigt och
långsiktigt

§ 10 Avtalsvillkor
Föreliggande avtal gäller från och med 1 januari 2022 och gäller tills vidare. Eventuell uppsägning
av part görs med en framförhållning på minst 18 månader. Uppsägningsdatum är den 1 januari.
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Datum:
Undertecknande parter:

Michael Plogell
Kommunstyrelsens ordförande
Bollebygd

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Borås

Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
Herrljunga

Jessica Rodén
Kommunstyrelsens ordförande
Mark

Stefan Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svenljunga

Anders Brolin
Kommunstyrelsens ordförande
Tranemo

Roland Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ulricehamn

Bengt Hilmersson
Kommunstyrelsens ordförande
Vårgårda
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14. Svar på motion (S) ansökan om medel för
sociala investeringar i skolan (kf fattar slutligt
beslut) KS2021/93
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Motion till Bollebygds kommunfullmäktige.
Ansökan om medel för sociala investeringar i skolan
Västra Götalandsregionen investerar i tidiga insatser för barn och ungas framtida hälsa och
utveckling. Årligen avsätts sociala investeringsmedel med fokus på att öka antalet elever
som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. De sociala investeringarna förväntas
stödja elever som riskerar att hamna i utanförskap och på så vis motverka ojämlikhet. För att
beviljas stöd ska idén/projektet vara nytänkande och främja en hållbar utveckling av
regionen. Ansökan skickas till regionutvecklingsnämnden och genomförande ska göras i
samverkan mellan regionens och kommunens verksamheter.
Ett exempel på beviljat projekt är Borås stads ”Hissa språket” som beviljades ett treårigt
projekt med drygt 2 miljoner kronor i stöd från regionen. Syftet är att öka barns
förutsättningar att få en gynnsam språkutveckling genom att utveckla och erbjuda
språkutvecklande aktiviteter på en familjecentral i Borås. Projektet riktar sig till föräldrar och
deras barn (0-6 år) och görs i samverkan mellan öppna förskolan, bibliotekarie,
socialpedagog, socialrådgivare och logoped.
Herrljunga kommun är ett annat exempel på en kommun i närområdet som har haft ett
projekt. ”En sammanhållen insats för att stärka barns förutsättningar i livet” . Projektet var
tvåårigt och syftade till att stärka vårdnadshavare för att på så vis öka barnens
förutsättningar till ett gott liv. Insatsen syftade till att koppla ihop två metoder till en
gemensam struktur som löper genom barnets första tio levnadsår.
Vi ser detta som en bra möjlighet att få extra medel att arbeta med problem med
skolfrånvaro och att säkra rätten till utbildning för våra elever.

Vårt förslag är således:
*Att Utbildningsnämnden ges i uppdrag att skyndsamt söka sociala investeringsmedel från
Västra Götalandsregionen för att minska problemet med skolfrånvaro i Bollebygds kommun.
Bollebygd 2021-03-08
Helena Thelin (S)
Ulf Rapp (S)
Ledamöter av kommunfullmäktige

Page 184 of 209

Page 185 of 209

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

§151

KS2021/93

Svar på motion (S) ansökan om medel för sociala investeringar i
skolan (kf fattar slutligt beslut)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller utbildningsnämndens förslag;
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och därmed ge
förvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns samarbetspartner för ansökan för 2022.
Ärendet
Helena Thelin (S) och Ulf Rapp (S) föreslår i en motion daterad 2021-03-08 att att
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att skyndsamt söka sociala investeringsmedel från Västra
Götalandsregionen för att minska problemet med skolfrånvaro i Bollebygds kommun.
Kommunfullmäktige har på sammanträde 2021-04-29, § 72, remitterat motionen
till utbildningsnämnden för handläggning.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2021-09-20, § 56, och föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen och därmed ge förvaltningen i uppdrag att undersöka
om det finns samarbetspartner för ansökan för 2022.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Utbildningsnämndens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och därmed ge
förvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns samarbetspartner för ansökan för 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan tillstyrkas och finner att så sker.

Beslutsunderlag
 Motion (S) ansökan om medel för sociala investeringar i skolan
 §56 UN Motion ansökan om medel för sociala investeringar i skolan
 Tjänsteskrivelse UF; motionssvar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

 §72 Kf Inkommen motion: Motion (S) ansökan om medel för sociala investeringar i
skolan
Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-20

§56

UN2021/148

Motion ansökan om medel för sociala investeringar i skolan
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och därmed ge
förvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns samarbetspartner för ansökan för 2022.
Ärendet
Helena Thelin (S) och Ulf Rapp (S) föreslår i en motion daterad 2021-03-08 att
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att skyndsamt söka sociala investeringsmedel från Västra
Götalandsregionen för att minska problemet med skolfrånvaro i Bollebygds kommun.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och därmed ge
förvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns samarbetspartner för ansökan för 2022.
Yrkanden
Ulf Rapp (S) yrkar bifall på motionen och förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Motion ansökan om medel för sociala investeringar i skolan
 §72 Kf Inkommen motion Motion (S) ansök...investeringar i skolan(KS202193-3)
 Motion (S) ansökan om medel för sociala investeringar i skolan(KS202193-2)
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr :UN2021/148-3
Utbildningsförvaltningen
Eva Westlund | Utvecklingsledare/utredare
0734-64 72 02 | eva.westlund@bollebygd.se
Utbildningsnämnden

Motion ansökan om medel för sociala investeringar i skolan
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och därmed ge förvaltningen i
uppdrag att undersöka om det finns samarbetspartner för ansökan för 2022.
Ärendet
Helena Thelin (S) och Ulf Rapp (S) föreslår i en motion daterad 2021-03-08 att Utbildningsnämnden
ges i uppdrag att skyndsamt söka sociala investeringsmedel från Västra Götalandsregionen för att
minska problemet med skolfrånvaro i Bollebygds kommun.
Ekonomiska förutsättningar
Sociala investeringsmedel kan medfinansiera max 50 procent av den totala projektkostnaden. Övriga
kostnader ska medfinansieras av projektägaren och de samverkande parterna. Detta betyder att
utbildningsnämnden avsätter själv 50 % av projektkostnaden.
Bedömning
Sociala investeringsmedel är en del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra
Götaland 2021–2030 och bidrar till de långsiktiga prioriteringarna Ökad inkludering och Bygga
kompetens. Vidare är sociala investeringsmedel en del av kraftsamlingen Fullföljda studier, som
Bollebygds kommun deltagit i fram till 2020.
Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande
insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända
betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av regionutvecklingsnämnden och arbetet är
regiongemensamt.
Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas och utvecklas för att förbättra
förutsättningarna för barn och unga i Västra Götaland. Insatserna genomförs i samverkan mellan
Västra Götalandsregionens och kommunernas verksamheter. Sociala investeringar är långsiktiga och
förväntas generera ett bättre utfall för målgruppen barn och kostnadsminskning hos aktörerna.
Projektägare kan vara en kommunal eller en regional verksamhet. En part utses som ägare och
ansökan undertecknas av båda parter. Samverkan är ett krav och innebär att både den regionala och
den kommunala verksamheten deltar i aktiviteter och finansiering. Samverkan med regionala
verksamheter finns men inget uttalat tydligt projektområde.
Ansökan för 2021 pågick fram till 31 augusti.
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Beslutsunderlag
 Motion ansökan om medel för sociala investeringar i skolan, Tjänsteskrivelse 2021-05-07
 Motion (S) ansökan om medel för sociala investeringar i skolan, §72, KS 2021/93
 Motion till Bollebygds kommunfullmäktige. Ansökan om medel för sociala investeringar i
skolan, 2021-03-08
Skickas till
Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Eva Westlund

Förvaltningschef

Utvecklingsledare/utredare
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15. Riktlinjer för flaggning i Bollebygds
kommun - återremiss (kf fattar slutligt beslut)
KS2021/221
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

§149

KS2021/221

Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun - återremiss
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för flaggning i
Bollebygds kommun, daterat 2021-09-24.
Ärendet
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen.
Flaggning har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och till
att visa det kommunala engagemanget. Bollebygds kommun har i egenskap av offentlig
organisation ett behov att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland annat
allmänna flaggdagar, utländska besök samt andra högtidliga tillfällen. I och med det höga
symbolvärdet är det viktigt att kommunal flaggning utförs på ett sätt, och vid tidpunkt, som
allmänheten kan förstå. Fastställda riktlinjer för kommunal flaggning vid kommunala byggnader
är framtagna för att öka förståelsen bland allmänhet och kommuninvånare för de dagar som
uppmärksammas. Förslag till riktlinjer som följer i detta dokument avser flaggstänger ägda av
kommunen samt flaggning vid fastigheter med kommunal verksamhet i Bollebygds kommun.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet på sitt möte 2021-09-16, § 127; Riktlinjerna
återremitteras eftersom inga minoritetsgrupper ingår i de lokala flaggningsdagarna. I alla fall
borde de fem officiella nationella minoriteters dag (judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar) ingå i flaggningsdagarna. Judarna har ingen fastställd nationaldag eller egen flagga
varför flaggning för denna grupp ej behöver ingå. Kommunstyrelsen ska även i återremissen
undersöka och yttra sig kring om Pride är demokratiskt eller inte.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning vid handläggning av återremissen:
Nationella minoriteters nationaldagar är införlivade i reviderat förslag, som ”övriga flaggdagar”.
Det står tydligt i Pridemanualen att varje enskild arrangör behöver ta ställning till ett samarbete
med Sverigedemokraterna (SD) eller ej. Pride i Bollebygd arrangeras av en lokalarbetsgrupp i
Sjuhärad och vare sig den lokala arbetsgruppen eller RSFL Sjuhärad, utifrån vad som står att läsa
på hemsidan, har intagit någon ställning för eller emot samarbete med (SD).
Vilket ställningstagande andra arrangörer i landet har gjort bör inte påverka hur Bollebygds
kommun ska sätta upp sina riktlinjer för flaggning då det inte finns något som säger att den lokala
arrangören uttryckt något liknande som t ex Stockholm Pride gjort.
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Kommunstyrelseförvaltningen väljer att inte göra någon bedömning huruvida Pride är
demokratiskt eller inte.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för flaggning i
Bollebygds kommun, daterat 2021-09-24.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Protokollsanteckning
Michael Plogell (FR) lämnar följande protokollsanteckning: Mitt ställningstagande baseras på
antagandet att Pride Bollebygd är en demokratisk organisation.
Beslutsunderlag
 Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun - återremiss
 Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun
 §127 Kf Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr :KS2021/221-5
Kommunstyrelseförvaltningen
Monica Holmgren | Kommunchef
0734-64 70 01 | monica.holmgren@bollebygd.se
Kommunstyrelsen

Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun - återremiss
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för flaggning i
Bollebygds kommun, daterat 2021-09-24.
Ärendet
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggning
har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och till att visa det
kommunala engagemanget. Bollebygds kommun har i egenskap av offentlig organisation ett
behov att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland annat allmänna
flaggdagar, utländska besök samt andra högtidliga tillfällen. I och med det höga symbolvärdet är
det viktigt att kommunal flaggning utförs på ett sätt, och vid tidpunkt, som allmänheten kan
förstå. Fastställda riktlinjer för kommunal flaggning vid kommunala byggnader är framtagna för
att öka förståelsen bland allmänhet och kommuninvånare för de dagar som uppmärksammas.
Förslag till riktlinjer som följer i detta dokument avser flaggstänger ägda av kommunen samt
flaggning vid fastigheter med kommunal verksamhet i Bollebygds kommun.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet på sitt möte 2021-09-16, § 127; Riktlinjerna
återremitteras eftersom inga minoritetsgrupper ingår i de lokala flaggningsdagarna. I alla fall borde de
fem officiella nationella minoriteters dag (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar) ingå i
flaggningsdagarna. Judarna har ingen fastställd nationaldag eller egen flagga varför flaggning för denna
grupp ej behöver ingå. Kommunstyrelsen ska även i återremissen undersöka och yttra sig kring om
Pride är demokratiskt eller inte.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning:
Nationella minoriteters nationaldagar är införlivade i reviderat förslag, som ”övriga flaggdagar”.
I RFSL policy fastslås: ”RFSL är religiöst och partipolitiskt obundet. Detta hindrar dock inte
samarbete med, eller avståndstagande från, samfund, partier eller organisationer i sakfrågor”.
Pridemanualen är framtagen av RFSL och i den står det ”Pridefestivaler är partipolitiskt och religiöst
obundna, men inte opolitiska”. ”Festivaler som arrangeras av RFSL-avdelningar måste förhålla sig till
förbundets policy som säger att man aldrig arrangerar någonting med Sverigedemokraterna (SD) och
Stockholm Pride har tydligt gått ut och tagit ställning emot samarbete med SD”.
Det står tydligt i Pridemanualen att varje enskild arrangör behöver ta ställning till ett samarbete med
SD eller ej. Pride i Bollebygd arrangeras av en lokalarbetsgrupp i Sjuhärad och vare sig den lokala
arbetsgruppen eller RSFL Sjuhärad, utifrån vad som står att läsa på hemsidan, har intagit någon
ställning för eller emot samarbete med SD.
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Vilket ställningstagande andra arrangörer i landet har gjort bör inte påverka hur Bollebygds kommun
ska sätta upp sina riktlinjer för flaggning då det inte finns något som säger att den lokala arrangören
uttryckt något liknande som Stockholm Pride gjort.
Kommunstyrelseförvaltningen väljer att inte göra någon bedömning huruvida Pride är demokratiskt
eller inte.
Ekonomiska förutsättningar
Eftersom fler flaggdagar lagts till i riktlinjen kommer det att bli en något ökad kostnad för
samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för flaggning på de officiella flaggstängerna, då det, om
en flaggdag infaller på helg, betalas ut jourersättning.
Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer, 2021-09-24.
Skickas till
Samtliga nämnder

BOLLEBYGDS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren
Förvaltningschef
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1. Inledning
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen.
Flaggning har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och
till att visa det kommunala engagemanget. Bollebygds kommun har i egenskap av offentlig
organisation ett behov att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland
annat allmänna flaggdagar, utländska besök samt andra högtidliga tillfällen. I och med det
höga symbolvärdet är det viktigt att kommunal flaggning utförs på ett sätt, och vid tidpunkt,
som allmänheten kan förstå. Fastställda riktlinjer för kommunal flaggning vid kommunala
byggnader är framtagna för att öka förståelsen bland allmänhet och kommuninvånare för de
dagar som uppmärksammas. Riktlinjerna som följer i detta dokument avser flaggstänger ägda
av kommunen samt flaggning vid fastigheter med kommunal verksamhet i Bollebygds
kommun. Dessa riktlinjer fastställer när Bollebygds kommun ska flagga samt vilka allmänna
flaggregler som gäller.
Utgångspunkt för dessa riktlinjer är Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269), Förordning om
allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt anvisningar utgivna av Rikskommittén Sveriges
Nationaldag.
2.

Bollebygds kommuns officiella flaggstänger

De fyra (4 )flaggstängerna framför kommunhuset i Bollebygd är Bollebygds kommuns
officiella flaggstänger. Kommunen har ytterligare ett antal flaggstänger, utöver de officiella
flaggstängerna.
På de officiella flaggstängerna flaggar kommunen endast med:







Svenska flaggan
FN-flaggan
EU-flaggan
Pride-flaggan, för alla människors lika värde
Kommunvapnet
Andra nationers flagga vid behov

Annan typ av flagga får användas endast efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott.
3. Ansvarsfördelning för kommunens flaggstänger
Den förvaltning som är ansvarig för flaggstängerna ska se till att flaggning sker utifrån
gällande flaggregler enligt europastandard och är också ansvarig för flaggstängernas utseende
och funktion. Trasig flagga ska omedelbart repareras eller bytas ut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för de officiella flaggstängerna utanför kommunhuset.
Rektor ansvarar för flaggstänger vid respektive skola.
Verksamhetsansvarig ansvarar för flaggning vid andra kommunala verksamheter och
anläggningar.
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4. Flaggregler för den svenska nationsflaggan
4.1
Tider för hissning och halning
1 mars-31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. Under övrig del av året klockan 09.00.
Flaggan halas vid solnedgången, dock senast klockan 21.00.
4.2
Flaggors rangordning
Vid internationell flaggning intar svenska flaggan alltid hedersplatsen. Övriga nationsflaggor hissas i bokstavsordning från hedersplatsen och utåt enligt ländernas namn på
svenska.
Flaggorna hissas varannan till heraldiskt höger och varannan till heraldiskt vänster, d.v.s.
man bestämmer placeringen stående framför stängerna med ryggen mot byggnaden. När
antalet flaggstänger är jämna hissas svenska flaggan på flaggstången närmast till höger
från mitten (betraktandes med ryggen mot byggnaden). Om det behövs, hissas svenska
flaggor på de yttersta flaggstängerna för att de inte ska stå tomma.

Nationsflaggor har högst rang följt av FN-flaggan, EU-flaggan, kommunflaggan.
Politiska partier får inte flagga med sina partiflaggor på kommunens flaggstänger.
4.3
Flaggning på halv stång
Flaggning på halv stång sker som regel på dödsdagen eller dagen efter, samt på
begravningsdagen. Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den halas
ner omedelbart. Vid flaggning på halv stång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens
höjd. Flaggan hissas först i topp och sänks därefter till rätt höjd. När den halas ska den
först i topp och därefter omedelbart ner. Flaggning på halv stång har företräde framför
annan flaggning.
Valet av flaggstång styrs av den avlidnes arbetsplats i kommunen. Normalt flaggas på den
ordinarie arbetsplatsen alternativt på officiell flaggstång som finns på den ort där
personen hade sin ordinarie arbetsplats. För flaggning ansvarar i första hand områdesledningen för den verksamhet där arbetstagaren till största delen var verksam. I andra
hand ansvarar närmast högre enhetsledare eller förvaltningsledning för flaggningen.
Om offentlig flaggstång saknas på området eller orten, så sker flaggning på de 4
flaggstängerna framför kommunhuset i Bollebygd. Detta gäller då dödsfall inträffat inom

Page 199 of 209

5 (6)

annan förvaltning, område eller ort där offentlig flaggstång saknas, då ledamot i
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd/bolagsstyrelse har avlidit eller då
anställd i kommunhuset har avlidit.
4.4
Allmänna flaggdagar
• 1 januari (nyårsdagen)
• 28 januari (Konungens namnsdag)
• 12 mars (Kronprinsessans namnsdag)
• Påskdagen
• 30 april (Konungens födelsedag)
• 1 maj
• 29 maj (Veterandagen)
• Pingstdagen
• 6 juni (Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag)
• Midsommardagen
• 14 juli (Kronprinsessans födelsedag)
• 8 augusti (Drottningens namnsdag)
• Dag för val till riksdagen (Andra söndagen i september vart fjärde år)
• 24 oktober (FN-dagen)
• 6 november (Gustav Adolfsdagen)
• 10 november (Nobeldagen)
• 23 december (Drottningens födelsedag)
• 25 december (Juldagen)
Flaggning ska även ske vid tillfälliga Allmänna flaggdagar som beslutats av regeringen,
t.ex. Dag för Europaparlamentsvalet i Sverige.
På allmän flaggdag ska flaggning ske på de officiella flaggstängerna framför kommunhuset. På övriga platser avgör respektive verksamhet om flaggning ska ske.
5. Flaggningstillfällen
Bollebygds kommun ska utöver de allmänna flaggdagarna även flagga vid följande tillfällen:
5.1

De officiella flaggstängerna
5.1.1

Övriga flaggdagar
• Internationella kvinnodagen den 8 mars
• Europadagen den 9 maj
• På de av Sveriges riksdag erkända nationella minoriteters nationaldagar
6 februari – samernas nationaldag
24 februari – sverigefinnars nationaldag
8 april – romernas nationaldag
15 juli – tornedalingarnas nationaldag
• Prideveckan i Bollebygd
• Avslutningsdag i de kommunala skolorna

5.1.2

Placering av flaggor
• FN-dagen flaggas det med varannan svensk flagga och varannan FN-flagga.
För övriga allmänna flaggdagar (se pkt 4.4 Allmänna flaggdagar) flaggas
endast med den svenska flaggan.
• Internationella kvinnodagen flaggas det endast med den svenska flaggan.
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• Dagen för val till Europaparlamentet samt Europadagen flaggas det med
varannan svensk och varannan EU-flagga.
• På de av Sveriges riksdag erkända nationella minoriteters nationaldagar
flaggas det endast med den svenska flaggan
• Prideveckan flaggas det med varannan svensk flagga och varannan
Prideflagga de dagar eventet pågår.
5.1.3

Vid särskild händelse
• Vid utländskt besök hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige hissas
aktuell nations flagga tillsammans med svenska flaggor framför kommunhuset enligt regler för flaggning med utländska flaggor (se pkt 4.2 Flaggors
rangordning).
• Vid större katastrofer som drabbar kommunen beslutar kommunstyrelsens
arbetsutskott om flaggning på halv stång ska ske.
• Då flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen.

Utöver de ovan nämnda flaggtillfällen flaggas med stor restriktivitet. Inga kommersiella
flaggor hissas, och förenings- och organisationsflaggor endast i undantagsfall, och då
antingen på initiativ av Bollebygds kommun eller genom skriftlig ansökan från respektive
förening eller organisation. En sådan ansökan ska vara kommunstyrelseförvaltningen
tillhanda senast fyra veckor innan aktuell flaggdag. Kommunstyrelseförvaltningen lämnar
över ansökan och beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott. Blir flaggning beviljad
tillhandahåller respektive förening eller organisation aktuell flagga i lämplig storlek till
kommunens reception senast två veckor innan aktuell flaggdag.
5.2 Övriga flaggstänger
Utöver de officiella flaggstängerna finns också flaggstänger vid förskolor, skolor,
äldreboende och fritidsanläggningar. Verksamheterna sköter själva flaggningen.
I övrigt gäller:





Vid avslutningsdag i de kommunala skolorna bör det flaggas med den svenska
flaggan. Rektor vid de respektive skolorna beslutar om flaggning vid respektive skola.
När en anställd avlider bör enheten flagga på halv stång vid den avlidnes arbetsplats
efter beslut av enhetschef.
Om elev vid någon av kommunens skolor, brukare vid något av socialtjänstens
boenden eller boende på äldreboende avlider, står det verksamheten fritt att själva
besluta om flaggning på halv stång.
På valdagar kan flaggning ske på de skolor och institutioner som används som
vallokal om det finns möjlighet till det. Flaggning vid vallokaler på valdagen får alltså
ske frivilligt.

6. Beställning av flaggning
Om en situation uppstår som inte är reglerad i dessa riktlinjer är det kommunstyrelsens
arbetsutskott som beslutar om flaggning ska ske. Beställning av flaggning görs hos
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun
Beslut
Riktlinjer för flaggning återremitteras med följande motivering: Riktlinjerna
återremitteras eftersom inga minoritetsgrupper ingår i de lokala flaggningsdagarna. I alla fall
borde de fem officiella nationella minoriteters dag (judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar) ingå i flaggningsdagarna. Judarna har ingen fastställd nationaldag eller egen flagga
varför flaggning för denna grupp ej behöver ingå.
Kommunstyrelsen ska även i återremissen undersöka och yttra sig kring om Pride är
demokratiskt eller inte.
Ärendet
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggning
har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och till att visa det
kommunala engagemanget. Bollebygds kommun har i egenskap av offentlig organisation ett
behov att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland annat allmänna
flaggdagar, utländska besök samt andra högtidliga tillfällen. I och med det höga symbolvärdet är
det viktigt att kommunal flaggning utförs på ett sätt, och vid tidpunkt, som allmänheten kan
förstå. Fastställda riktlinjer för kommunal flaggning vid kommunala byggnader är framtagna för
att öka förståelsen bland allmänhet och kommuninvånare för de dagar som uppmärksammas.
Förslag till riktlinjer som följer i detta dokument avser flaggstänger ägda av kommunen samt
flaggning vid fastigheter med kommunal verksamhet i Bollebygds kommun. Dessa riktlinjer
fastställer när Bollebygds kommun ska flagga samt vilka allmänna flaggregler som
gäller. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet, i delen som rör antagande av riktlinjer.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 18.20-18.30.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun, daterat 202108-30.
Ledamöternas förslag till beslut
Lisette Vermeulen (SD) föreslår som tilläggsförslag avslag enligt följande: sid 3: Punkt 2, står det;
” Vid kommunal flaggning ska endast nationsflagga, kommunflagga, EU-flagga, FN-flagga eller
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Prideflagga användas”. Här vill (SD) att ”eller Prideflagga” stryks. Sid 4: Punkt 4.2 längst ner; ”
Nationsflaggor har högst rang följt av FN-flaggan, EU-flaggan, kommunflaggan, Prideflaggan
och liknande” . Här vill (SD) att ”Prideflaggan” stryks.
Lars-Erik Olsson (S) föreslår att ärendet återremitteras med följande motivering: Ärendet har inte
beretts i tillräcklig utsträckning vad det gäller andra flaggdagar.
Mathias Carlzon (-) föreslår att ärendet återremitteras med följande motivering: Det finns fler
minoriteter med egna flaggor som behöver beaktas. Sverigedemokraterna framhåller att det finns
direktiv inom Pride-rörelsen där politiska partier utesluts och ej får medverka. Frågan är då om
det är en demokratisk rörelse. Min bild är att det är en demokratisk rörelse. Jag vill att vi ser över
huruvida det sverigedemokraternas antydningar stämmer. Det behövs klarhet här.
Sassi Wemmer (MP), med instämmande av föreslår att ärendet återremitteras med följande
motivering: Riktlinjerna återremitteras eftersom inga minoritetsgrupper ingår i de lokala
flaggningsdagarna. Miljöpartiet önskar att i alla fall de fem officiella nationella minoriteters dag
(judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar) ingår i flaggningsdagarna. Judarna har
ingen fastställd nationaldag eller egen flagga varför flaggning för denna grupp ej behöver ingå.
Sassi Wemmers (MP) motivering tillstyrks av Sandra Lindholm (C), Patrik Karlsson (KD) och
Ingridh Anderén (M).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ett tilläggsförslag. Ordföranden frågar först
om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen. Avseende de olika förslagen
kring motivering konstaterar ordföranden att Lars-Erik Olssons (S) förslag är snarlikt Sassi
Wemmers (MP) och kan då antas ingå i den grupperingen. Ordföranden konstaterar även att den
del av Mathias Carlzons (-) motivering som rör om Pride är demokratiskt eller ej också ska ingå i
motiveringen till återremissen.

Beslutsunderlag
 §125 KS Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun
 Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun
Skickas till
Kommunchef, kommunsekreterare
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17. Svar på förfrågan från Frivården i Borås
om samhällstjänst KS2021/240
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

§146

KS2021/240

Svar på förfrågan från Frivården i Borås om samhällstjänst
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun ska ställa sig positiva till att ta emot personer
som ska göra samhällstjänst. Personerna ska vara mantalsskrivna i Bollebygds kommun.
Samordning ska ske via socialnämnden och inom den nämndens ansvarsområde
arbetsmarknadsenheten.
Ärendet
Frivården, som är en del av kriminalvården, i Borås har tagit kontakt med kommunen och
efterfrågat hur kommunen ställer sig till att ta emot personer som dömts till samhällstjänst.
Frivården i Borås har sedan tidigare samarbete med flera kommuner inom Sjuhärad men inget
med Bollebygd. Frivården arbetar med dömda som är villkorligt frigivna eller dömda till påföljder
som hanteras utanför fängelserna, bland annat samhällstjänst. Samhällstjänst är en brottspåföljd
som innebär att den dömde får utföra praktiskt, oavlönat samhällsnyttigt arbete istället för att
sitta i fängelse. Domstolen kan döma till samhällstjänst för brott som annars skulle ha lett till upp
till ett års fängelse. Samhällstjänsten kontrolleras av frivården och om den dömde missköter
samhällstjänsten genom att till exempel vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetsplatsen kan
istället fängelse dömas ut. Samhällstjänst utförs på fritiden, till exempel under kvällar eller helger.
Frivården beslutar om lämplig arbetsplats för samhällstjänst men den dömde har möjlighet
komma med önskemål om egna förslag.
under 40 till 240 timmar, genom arbetspass som normalt är 4 timmar och som inte överstiger 8
timmar. Antalet utförda samhällstjänsttimmar bör inte överstiga 10-12 timmar/vecka.
Samhällstjänst utförs under kontroll av frivården. Samhällstjänst ska verkställas hos föreningar,
kyrkor eller kommunala verksamheter och rör enbart klienter som bor i kommunen.
Kriminalvården ansvarar för arbetsmiljö och alla försäkringar för enskild person, den som gör
samhällstjänsten, men också skada som kan uppstå hos kommunen. Kommunens åtagande är att
utse en kontaktperson till klienten samt rapportera deltagande/närvaro till frivården. Kommunen
behöver på ett övergripande plan ha en utsedd funktion eller verksamhet som ansvara för
kontakten med frivården inför en eventuell samhällstjänst/placering som har kännedom och
kunskap om var lämpliga placeringar kan göras. Detta kräver en god kännedom om kommunens
verksamheter och en god dialog med olika arbetsplatser. Placering görs enbart om båda parter är
överens och kommunen kan alltid säga nej.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun ska ställa sig positiva till att ta emot personer
som ska göra samhällstjänst. Kommunstyrelsen beslutar att samordning ska ske
via socialnämnden och inom den nämndens ansvarsområde arbetsmarknadsenheten.
Ledamöternas förslag till beslut
Michael Plogell (FR) föreslår följande: Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun ska
ställa sig positiva till att ta emot personer som ska göra samhällstjänst. Personerna ska vara
mantalsskrivna i Bollebygds kommun. Samordning ska ske via socialnämnden och inom den
nämndens ansvarsområde arbetsmarknadsenheten.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels förvaltningens och dels Michael Plogells
(FR). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
Michael Plogells (FR) förslag.
Beslutsunderlag
 Svar på förfrågan om samhällstjänst
 Samhällstjänst, förfrågan från Frivården i Borås
Skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-22
1 (2)
Dnr :KS2021/240-2
Kommunstyrelseförvaltningen
Monica Holmgren | Kommunchef
0734-64 70 01 | monica.holmgren@bollebygd.se
Kommunstyrelsen

Samhällstjänst i Bollebygds kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun ska ställa sig positiva till att ta emot personer som
ska göra samhällstjänst.
Kommunstyrelsen beslutar att samordning ska ske via socialnämnden och inom den nämndens
ansvarsområde arbetsmarknadsenheten.
Ärendet
Frivården, som är en del av kriminalvården, i Borås har tagit kontakt med kommunen och efterfrågat
hur kommunen ställer sig till att ta emot personer som dömts till samhällstjänst. Frivården i Borås har
sedan tidigare samarbete med flera kommuner inom Sjuhärad men inget med Bollebygd.
Frivården arbetar med dömda som är villkorligt frigivna eller dömda till påföljder som hanteras
utanför fängelserna, bland annat samhällstjänst. Samhällstjänst är en brottspåföljd som innebär att den
dömde får utföra praktiskt, oavlönat samhällsnyttigt arbete istället för att sitta i fängelse.
Domstolen kan döma till samhällstjänst för brott som annars skulle ha lett till upp till ett års fängelse.
Samhällstjänsten kontrolleras av frivården och om den dömde missköter samhällstjänsten genom att
till exempel vara alkohol-eller drogpåverkad på arbetsplatsen kan istället fängelse dömas ut.
Samhällstjänst utförs på fritiden, till exempel under kvällar eller helger.Frivården beslutar om lämplig
arbetsplats för samhällstjänst men den dömde har möjlighet komma med önskemål om egna förslag.
under 40 till 240 timmar, genom arbetspass som normalt är 4 timmar och som inte överstiger 8
timmar. Antalet utförda samhällstjänsttimmar bör inte överstiga 10-12 timmar/vecka.
Samhällstjänst utförs under kontroll av frivården. Samhällstjänst ska verkställas hos föreningar, kyrkor
eller kommunala verksamheter och rör enbart klienter som bor i kommun.
Kriminalvården ansvarar för arbetsmiljö och alla försäkringar för enskild person, den som gör
samhällstjänsten, men också skada som kan uppstå hos kommunen. Kommunens åtagande är att utse
en kontaktperson till klienten samt rapportera deltagande/närvaro till frivården.
Kommunen behöver på ett övergripande plan ha en utsedd funktion eller verksamhet som ansvara
för kontakten med frivården inför en eventuell samhällstjänst/placering som har kännedom och
kunskap om var lämpliga placeringar kan göras. Detta kräver en god kännedom om kommunens
verksamheter och en god dialog med olika arbetsplatser.
Placering görs enbart om båda parter är överens och kommunen kan alltid säga nej.
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Ekonomiska förutsättningar
Den resurs kommunen måste lägga är den arbetstid kontaktperson och eventuellt andra medarbetare
inom kommunen kommer att lägga på handledning. Resursen, i form av arbetstid, bedöms som liten
Skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

BOLLEBYGDS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren
Förvaltningschef
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Suzanna Bengtsson
Suzanna Bengtsson
Samhällstjänst, förfrågan från Frivården i Borås
den 21 september 2021 08:34:04

Från: Kihl Stefan - F Borås <Stefan.Kihl@kriminalvarden.se>
Skickat: den 6 maj 2021 13:23
Till: Michael Plogell <michael.plogell@bollebygd.se>; Lars-Erik Olsson <larserik.olsson@bollebygd.se>
Ämne: Samhällstjänst
Hej!
Jag heter Stefan Kihl och arbetar som Frivårdsinspektör på Frivården i Borås. Vi är en
del av Kriminalvården och arbetar med dömda som är villkorligt frigivna eller dömda till
påföljder som hanteras utanför fängelserna. Bland annat samhällstjänst som är mitt
huvuduppdrag. Samhällstjänst ska verkställas hos föreningar, kyrkor eller kommunala
verksamheter. Man får alltså inte vara på ett privat företag där man kan tjäna pengar på
klienten.
Vi har ett samarbete med flera kommuner men inget med Bollebygd och jag undrar hur
kommunen ställer sig till att hjälpa till med samhällstjänstplaceringar? Det handlar inte
om särskilt många klienter per år för er del men vore värdefullt för oss och rör enbart
klienter som bor i er kommun.
Önskas ytterligare information kring samhällstjänst så är jag och min kollega
Erika Stridh givetvis tillgängliga för mer och utförligare information kring samhällstjänst.
Med vänlig hälsning
Stefan Kihl
Frivårdsinspektör
____________________________________________________
I Frivården Borås I Box 380, 501 13 Borås I Tfn direkt 033-785 85 23I
I E-mail: stefan.kihl@kriminalvarden.se I Växel 077-228 08 00
I Fax: 033-785 85 43 I

P Tänk på miljön - behöver du verkligen skriva ut detta mail?
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