Förord
Här presenterar det rödgröna styret i Bollebygds kommun sitt budgetförslag.
Vi är övertygande att kommunen utvecklas bäst genom dialog och samverkan. Utifrån
ibland skilda utgångspunkter brukar vi komma fram till bra gemensamma lösningar. Detta
förutsätter naturligtvis en vilja att kompromissa och föra utvecklingen framåt. Denna vilja
präglar också detta budgetförslag.
Vi har lagt ner arbete på att se över kommunens vision, till exempel innehöll den en
skrivning om invånarantal år 2025 på 10.000 invånare. Redan 2016 når vi troligen 9.000
invånare. Därför har detta reviderats till 12.000 invånare. De fyra övergripande målen har
vi inte rört, de bör också enligt vår styrmodell stå fast över mandatperioden. Nämndmålen
har vi reviderat något. Dels med syfte att bli mer relevanta, dels med syfte att de blir mer
mätbara.
Budget 2017-2019 har som övergripande fokus långsiktighet. Kommunen befinner sig i en
stark expansionsfas med många utmaningar och osäkerheter. Blir det tågstopp av
regionaltågen på nya höghastighetsjärnvägen? Kommer denna järnväg byggas
överhuvudtaget? En boendekommun som Bollebygd behöver snabb och tät kollektivtrafik
till närliggande städer. Klimat- och trängselutmaningarna gör det ohållbart med pendlande
med egen bil. Så nytt resecentrum blir det oavsett tågstopp eller inte.
Bollebygds kommun är en eko-kommun. Vi tar klimatutmaningen på allvar. Vi har en
politiskt tillsatt grupp som arbetar med en miljöstrategi för kommunen. Denna strategi vill
vi fastställa så fort som möjligt och börja arbeta utefter.
Bollebygds kommun är i första hand en boendekommun, vi har många barnfamiljer som bor
här och fler vill flytta hit. Därför är förskolan och skolan prioriterade för oss. Skolans
resultat är bra, enligt SKL:s skolindex 2016 plats 29 av 290 kommuner, näst bäst i Västra
Götaland.
Gruppstorlekarna i förskolan tittar vi över. Det är en utmaning att hålla dessa tillräckligt
små, vi accepterar inte kö till förskolan, alla som behöver plats får det snabbt och att vi har
stor inflyttning.
Bollebygds kommun växer kraftigt och det kommer vi fortsätta göra. 2015 växte vi med
1,7%, 147 invånare och denna ökning har fortsatt 2016. Vi har stark efterfrågan på
småhustomter och lägenheter. Utmaningen är att inte växa fortare än att vi klarar av att

utveckla den kommunala service såsom skolor, förskolor, äldreboende mm. Den nya F-6
skolan i Bollebygds tätort som blir klar till årsskiftet 2016-2017 blir fullt utnyttjad från start.
En ytterligare ny skola är under planering. Dessutom behövs minst en ny förskola
omgående. Detta belastar kommunens ekonomi. Den ekonomiska nyttan av inflyttning
kommer inte lika snabbt som kostnaderna. Så vi behöver noga diskutera och penetrera våra
kostnader för framtida investeringar för att hålla upplåningen så låg som möjligt. Därför
behöver vi också ha ett överskott i kommunens driftbudget. Varje krona i överskott minskar
kommunens lånebehov lika mycket.
Vad är de viktigaste tankarna i detta budgetförslag?
Allra viktigast är försöka att rikta resurser mot grupper som behöver vårt stöd mest och att
det stödet ska så långt möjligt ges på hemmaplan. För några av våra invånare, såsom de med
funktionsnedsättning, flyktingar och flyktingbarn är behovet av anpassade boendelösningar
stort och det ska vi tillmötesgå.
Övriga viktigare politiska prioriteringar:
-

Fria kollektivresor för invånare 65 år och äldre är en viktig reform, gäller all
kollektivtrafik inom kommunen, linjetrafik och närtrafik samt ger billigare resor till
målpunkter utanför kommunen

-

90+ Garanti. Invånare 90 år eller äldre ska, utan biståndsbedömning, om man vill, få
boende på äldreboende

-

Höjning av socialbidragsnormen till barn

-

Vid upphandlingar kräva kollektivavtal och meddelarskydd för personal där detta är
tillämpligt

-

Extra resurser till modersmålsundervisning och integrationsarbete i skolan

-

Iordningställa Skattegårdsparken i Bollebygd till generationspark inklusive lekplats

-

Komplettera Bollegårdens äldreboende med ”sinnenas park” och inglasat uterum

-

Planera för friluftsområde i Rinnaområdet i Bollebygd

-

Ta bort kön till i kommunens kulturskola

-

Alla som vill ska erbjudas vuxenutbildning
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