BUDGET 2017- 2019
CENTERPARTIET

FÖRORD

För oss i Centerpartiet är det mycket viktigt att Bollebygds kommun har en hållbar
och genomtänkt utveckling.
Kommunernas ansvar har de senaste åren växt vilket på vissa områden blivit tungt
att bära när kostnader ökat.
Glädjande nog är Bollebygds kommun en attraktiv kommun att bo i och den
utvecklingen vill Centerpartiet driva vidare. För att nå dit krävs en god
samhällsservice samt att Bollebygd är attraktivt för företagande.
Att våra skolor är bra har vi fått flera bevis för. Men det får för den skull inte
stagnera utan utvecklingen måste drivas vidare med goda förutsättningar och med
hjälp av lärare, ledning och elever.
Antalet barn i våra förskolor ökar, planering i god tid är a och o för att platserna ska
stå redo när barnen behöver platserna.
Centerpartiet vill att du ska kunna bo kvar i den delen av kommunen där du vill bo,
oavsett om du är gammal eller ung. Det måste skapas förutsättning för de som vill
bygga lägenheter, flerfamiljhus eller plusboende så att alla delar av kommunen kan
vara med.
Vi får inte heller glömma de som av någon anledning inte kan klara sig själva, här
måste kommunen ge möjligheter till ett bra och värdigt boende, därmed inte sagt
att det är kommunen som måste bygga och driva detsamma utan det gäller att ge
förutsättningar i första hand.
Kommunen måste titta framåt för att kunna styra åt vilket håll vi ska.
Redan nu kan man förstå att migration, miljö, uppvärmning, återvinning och
boende är brännande frågor i hela Europa. Vi behöver även vara aktiva inom EU,
det gäller att sätta in Bollebygds kommun på EU kartan, kan vi dessutom delta i fler
projekt som gagnar vår kommun så ska vi göra det.
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BOLLEBYGDS KOMMUNS VISION 2025:
BOLLEBYGD – KOMMUNEN DÄR MAN BOR BRA OCH LEVER LÄNGE
Bollebygd med 10 000 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.
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.

KOMMUNENS FYRA ÖVERGRIPANDE MÅL





Trygga och goda uppväxtvillkor
Ökat arbetsdeltagande
Åldrande med livskvalité
Hållbar livsmiljö

Nedan redovisas av kommunfullmäktige angivna nämndsmål 2017 kopplat till kommunens
övergripande mål. Mål ska alltid sträva för att vara så specifika och mätbara som möjligt.

TRYGGA OCH GODA UPPVÄXTVILLKOR
KOMMUNSTYRELSEN


Barn och ungas uppfattning av sin möjlighet att påverka ska öka utifrån 2016 år nivå. Mäts i
elevenkäten i år 8.

BILDNINGS- OCH OMSORGSNÄMNDEN


Alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan. Mäts genom slutbetygen i år nio.



Barn och elevers trygghet i skolan och förskolan ska öka utifrån 2016 års nivå. Mäts genom
de elevenkäter och föräldraenkäter som görs i kommunen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Den miljö som unga i Bollebygds kommun växer upp i ska vara trygg och säker. Gång- och
cykelvägar samt de offentliga rummen i kommunen ska utvecklas och skötas så att de främjar ungas
uppväxtvillkor och delaktighet. Mäts genom befintliga elevenkäter samt antalet meter utbyggnad av
gång och cykelväg.

ÖKAT ARBETSDELTAGANDE
KOMMUNSTYRELSEN


Sjukfrånvaron ska minska per enhet utifrån 2016 års utfall.



Antalet resor med kollektivtrafik inom och över kommungräns ska öka. Målet följs upp och
mäts genom Västtrafiks statistik över resande.



Det ska vara enkelt att vara företagare i kommunen. Kommunens information och dialog till
företagare ska förbättras utifrån 2015 års näringslivsranking. Mätning görs genom svenskt
näringslivs ranking, delfråga ”information till företag”.

BILDNINGS- OCH OMSORGSNÄMNDEN


Kommunen ska erbjuda fler funktionsnedsatta praktik eller arbete. Dessa platser ska tas
fram i samverkan med föreningar och näringsliv i kommunen. Under 2017 ska fler personer
än 2016 fått pröva en regelbunden sysselsättning utanför kommunal verksamhet.



Skapa möjligheter till sysselsättning för personer långt från arbetsmarknaden tillsammans
med föreningsliv och näringsliv. Under år 2017 ska Bollebygds kommuns första sociala
företag startas.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN


Andelen hushåll och företag med möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s ska uppgå
till minst 90 procent vid utgången av 2020

ÅLDRANDE MED LIVSKVALITET
KOMMUNSTYRELSEN


En stor del i ens liv är var man bor. För att möjliggöra för fler att bo där man vill ska
förarbetet med att ta fram bostäder med möjlighet till stöd i vardagen i Töllsjö och Olsfors
påbörjas under 2017, för färdigställande senast 2020.

BILDNINGS- OCH OMSORGSNÄMNDEN


Omsorgstagarna i Bollebygds kommun ska känna det möjligt att själva påverka sina liv och
sin miljö. Inga av våra äldre i Bollebygd ska behöva bo längre än tre månader i en
boendeform de finner otrygg. Mäts genom inkomna klagomål, önskemål och överklaganden.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN


Fler av kommunens lokaler ska vara tillgänglighetsinventerade och inlagda i VGR:s
tillgänglighetsdatabas. Vid 2017 års utgång ska minst 15 kommunala lokaler ligga i basen. (0
kommunala lokaler 2015)

HÅLLBAR LIVSMILJÖ
KOMMUNSTYRELSEN


Kommunen ska under 2017 fastställa och påbörjat arbetet med strategiska miljömål.



Utveckla samarbetet med idrotts- och fritidsföreningar, byalag, jaktlag,
bygdegårdsföreningar, pensionärsorganisationer och andra utvecklingsgrupper.

BILDNINGS- OCH OMSORGSNÄMNDEN


Kulturmötesplatserna i Bollebygd ska utvecklas. (Till exempel biblioteken, hembygdsgårdar,
Krafthuset, IOGT-NTO huset och bygdegårdarna.)



Alla våra skolenheter ska ha ett organiserat miljöråd och aktivt arbeta med miljöfrågor på
enheten.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN


Andelen av kommunens transporter som sker med miljövänliga transportmedel såsom t ex
cykel och fordon med fossilfria drivmedel ska öka.



Giftfria inomhusmiljöer för barn och unga ska främjas. Naturskyddsföreningen har ett bra
material för giftfria skol- och förskolemiljöer. Under 2017 ska alla våra lokaler inventeras
utifrån Naturskyddsföreningens modell. Innan 2020 ska Naturskyddsföreningens 13
punkter vara åtgärdade på samtliga våra förskolor och skolor.



Senast under 2018 ska även inlämning av textilier för återvinning vara möjlig på Råssa ÅVC.

UTREDNINGSUPPDRAG






Utreda möjligheterna för kommunen att starta en familjecentral i samverkan med VGR
Utreda hur utökning av antalet parkeringsplatser i Bollebygds tätort skall genomföras
Ta fram plan för trygghets, plusboende och vanliga bostäder i Töllsjö
Utreda hur vi bäst bevarar kulturlandskapet i Nolåns dalgång
Utreda och ta fram en plan hur start av arbetet med att i anslutning till Råssa ÅVC ha lokal
och personal för någon form av verkstad/butik i enlighet med den motion som vi i C fått
bifall för.

POLITISKA PRIORITERINGAR
Arbetskläder inom bildnings- och omsorgsförvaltningen
Utökat föreningsbidrag
Bredband (samordnare)
Busstransporter till Kulturskolan från Töllsjö, Hultafors och Olsfors*
Volymökning IT
Sinnenas park Bollegården
Bollebygdsskolan framtida driftskostnader
Elevcoach
Ofördelad budget BON, utöver prestationer
Enskilda vägar

-500 tkr
-500 tkr
-240 tkr
-200 tkr
-300 tkr
-1000 tkr
-2000 tkr
-600 tkr
- 1000 tkr
-100 tkr

VAD DET GÄLLER:







Trygghetsgarantin så ska den vara för alla, oavsett ålder. Vi ska ha platser i våra boenden så
det räcker. Ingen ska behöva känna sig otrygg hemma och ingen ska känna sig tvingad att gå
ner i tjänst för att ta hand om anhöriga för att samhället inte hjälper till.
Pengarna som blir över när 80-90-100 försvinner ska ligga kvar hos resp förvaltningar att
prioritera på lämpligt sätt i syfte att minska sjukfrånvaro.
Markinköp så ska kommunen ha strategisk bevakning.
Föreningar som ansöker om utökat stöd från kommunen, bör det ställas krav om
motprestation.
Praktikanter från skolan dessa ska så långt som möjligt välkomnas i våra verksamheter.

*Möjlighet att åka med skolskjuts efter avslutad skoldag när bussen ändå går vidare.

INVESTERINGAR
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

2017

2018

2019

1200

1200

1200
1500

Samhällsbyggnadsnämnden
Reinvesteringar
Fiber
Park/fritid
Skattegårdparken/Sinnes Park
Tingshusparken
Gata
Kommunala GC-vägar
GC-väg Brandshed
GC-väg Göteborgsvägen
Olsfors fartdämpande åtgärder
Fastighet
Bollebygdsskolan F-6
Ny skola/förskola/idrottshall
Ombyggnad Örelundsskolan*
Boende LSS
Mark och fastighetsförvärv

5000
300
1500
6000
3000
200

2500
550

13800
5000

50000

90000
1000

13000
10000

10000

10000

1000
600

1500
600

2000
600

1300
61900

1300
65150

1300
110100

Kommunstyrelsen
IT
Reinvesteringar

Bildning och omsorgsnämnden
Reinvesteringar
Delsumma skattefinansierad
verksamhet

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
Renhållning
Åtgärder Råssa ÅVC
VA
Reservvattenförsörjning
Ny vattentäkt Töllsjö
VA-plan
Övervakningssystem VA-verken
Reinvesteringar VA-nät
Delsumma taxefinansierad
verksamhet

8470

500
300
500
4000
13770

1430
7500
500

7500
4000

500
4000
13930

4000
15500

EXPLOATERINGAR
Malmgården
Prästgårdsgärdet/Fjällastorp
Bergadalen etapp 2**
Exploatering väster (Forsa etc.)
Summa exploateringar
Totalt summa investeringar

0
1000
15000
16000
91670

5000
8000
15000
28000
105650

5000
15000
20000
145600

*Gällande matsalen på Örelundsskolan ser vi att fler insatser kommer behöva göras på
skolan, tillgänglighetsanpassing bland annat, vi vill därför avvakta tills vi ser när och hur
dessa kan genomföras.
** Gällande Bergadalen etapp 2 är inte kalkylerna klara vilket gör siffrorna mycket osäkra.

