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Kommunstyrelsens avgående ordförande har ordet
Sista året denna mandatperiod. Därför vill jag uppehålla 
mig lite kring hela denna mandatperiod då kommunen har 
styrts av en konstellation bestående av S, Mp och V och 
2018 även med stöd av Kd och L. Vad kan man säga är 
utmärkande för dessa år?
I det större perspektivet är det naturligtvis den stora flyk-
tingströmmen från oroshärdarna i världen, där Sverige och 
dess kommuner tog ett stort ansvar. Två andra saker: kom-
munen har börjat växa på allvar, vi ligger bland de kommu-
ner som får extra stöd för detta och slutligen en mycket god 
ekonomi, där kommunen ligger bland de 58 kommuner 
med bäst betalningsförmåga. Samtidigt är kvaliteten i kom-
munens verksamheter god, speciellt inom skolans område. 

Bollebygd växer
Det är många som vill bo i Bollebygds kommun. Kom-
munen ökade invånarantalet under 2018 med 1,8 procent 
eller 165 personer. På nyårsafton 2018 var vi 9 427 invå-
nare. Planeringsarbetet för Kulla-området pågår. Tanken 
är blandad bebyggelse som smälter in på ett bra sätt i na-
turmiljöerna i området med närhet till kollektivtrafikcen-
ter. Politiken har också beslutat om en ny skola på Kulla, 
Fjällastorpskolan. Men den är inte bara en skola, det är 
en 7-9 skola, förskola, rejäl samlingssal och en fullstor 
idrottshall med läktare.
Vad gäller nya höghastighetsjärnvägen Göteborg-Borås 
och med fortsättning till Stockholm tog regeringen be-
slut i infrastrukturpropositionen om att den ska byggas 
och första delen är Göteborg-Borås. Tyvärr så skickade 
man inte med nog med pengar till Trafikverket, endast 
3,8 miljarder. Delen Göteborg-Borås beräknas kosta 33 
miljarder att bygga. Dessutom slog man fast att maxhas-
tigheten på denna del ska vara 250 km/h istället för tidi-
gare 320 km/h. Detta innebar att Trafikverket återigen 
ska se över sträckningen, för att se vad den lägre hastig-
heten kan innebära för byggnation och hur det påverkar 
möjliga trafikeringslösningar. Vad gäller stationslägen är 

berörda kommuner på sträckan och Västra Götalands-
regionen överens om att det ska vara en station i Bol-
lebygd. Var Trafikverket nu står i frågan vet vi inte. Det 
gäller för nya styret i kommunen att bevaka och påverka. 

Kommunens verksamheter
Kommunens skolor är alltid bland de bästa i kvalitetsmät-
ningar och samma sak under 2018.  Det har vi blivit vana 
vid men det är viktigt att veta att det inte sker utan stort 
engagemang från fantastiska medarbetare. Vår omsorg är 
också bra. Även här har kommunen fantastiska medar-
betare som i vått och torrt hjälper och stöttar  Mer av 
omsorgsverksamheterna håller också på att byggas upp 
på hemmaplan istället för att köpa i andra kommuner.
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Under året har det kommit fler barn till förskolan än den 
prognos vi jobbat efter, så det har blivit trångt i vissa sko-
lor och förskolor.  Dessutom har det varit svårt att bereda 
förskoleplats inom de tidsramar som gäller. Detta är inte 
bra. Långsiktigt är lösningen naturligtvis nya Fjällastorp-
skolan som nu planeras. I avvaktan på denna, tog vi i slu-
tet av 2018 beslut om en ny förskola i modulbyggnader i 
Bollebygd. Denna ska stå klar under första delen av 2019. 
I Olsfors är det också trångt i skolan och förskolan, tyvärr 
har det ännu inte hittats lämplig mark under året för en 
utökning men det arbetet måste fortgå.

Kommunens ekonomi
Utan en god ekonomi över tid kan vi inte heller bibehål-
la en bra kommunal service till våra invånare. 2018 blev 
kommunens ekonomiska överskott 27 miljoner. Svensk 
kommunrating gör varje år en grundläggande finansiell 
analys på alla landets 290 kommuner. Analysen baseras 
på 19 olika nyckeltal inom fem områden; kommunskuld, 
finansiella risker, finansiella möjligheter, finansiell hälsa 
och ledningsförmåga. Bollebygd fick högsta slutbetyg A. 
Detta visar att kommunens finanser genomgående ligger 
på högsta nivå.

Framtiden
Som slutsats kan vi säga att vi lämnar över till det nya 
politiska styret, en kommun med bra verksamheter 
som invånarna är över lag nöjda med och en mycket 
god ekonomi. Dessutom finns en  plan för framtiden.  
Allt detta har inte varit möjligt utan engagerade människor 
i form av invånare, föreningsaktiva, företagare och poli-
tiker och sist och mest viktigt, engagerade medarbetare. 
Tack till er alla!

Peter Rosholm (S)

Kommunens ekonomi
Kommunens resultat var ett överskott med 27 miljoner 
kronor 2018. Det budgeterade resultatet var 11,2 miljoner 
vilket alltså överträffades med nästan 16 miljoner. Dock 
hade kommunen engångsintäkter på drygt 17 miljoner till 
följd av försäljningar av tomter, om dessa intäkter räknas 
bort hamnar resultatet ungefär i nivå med det budgetera-
de. Kommunen har haft överskott i sin ekonomi under 
14 år i följd. Att kommunen går med överskott är nöd-
vändigt för att kunna finansiera nödvändiga investering-
ar utan att behöva låna alltför mycket och därmed skjuta 
kostnader till framtida generationer.



 
Från resultaträkningen: 2018 2017 
Intäkter 69 065 66 703 

Varav skatteintäkter och  
generella statsbidrag 55 134 54 193 

Kostnader -66 202 -63 110 
Resultat 2 863 3 593 
Från balansräkningen:     
Tillgångar 68 319 64 979 
Skulder och avsättningar 36 827 36 173 
Eget kapital 31 493 28 806 
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Antal födda  87 
Antal döda  -76 
Födelsenetto  11 
   

Inflyttning  616 
Utflyttning  -500 
Flyttnetto  116 
   

Invandring  65 
Utvandring  -26 
Invandringsnetto  39 
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 Bollebygd Sjuhärad Sverige 
Antal invånare, totalt 9 427

9 427 11 766 15 971

41,5 42,7 43,3

 224 540 10 232 203 
Befolkningsökning 5 år  10,1% 5,1% 6,1%   
Antal invånare, mediankommun    
Andel invånare upp till och med 15 år 21% 19% 18%

23% 24%
  

Andel invånare 65 år och äldre 21%   
Medelålder     
Arbetslöshet,   16-64 år        3,7% 4,8% 7,0%   

 

Kommun Skatt till kommun 
Alingsås 21,36 
Bollebygd 21,59 
Borås 21,31 
Herrljunga 21,94 
Härryda 20,62 
Lerum 20,65 
Mark 21,21 
Svenljunga 22,35 
Tranemo 21,50 
Ulricehamn 21,05 
Vårgårda 21,21 
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Vi har blivit fler

2017 2018

Antal invånare början av året 9 102 9 262
Antal födda 92 87

Antal döda – 80 – 76
Födelsenetto 12 11

Inflyttning 613 616
Utflyttning – 510 – 500
Flyttnetto 103 116

Invandring 56 65

Utvandring – 11 – 26
Invandringsnetto 45 39

Antal invånare slutet av året 9 262 9 427
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Kronor per invånare

Kommunens samlade intäkter uppgick till 69 065 kronor 
per invånare, kostnaderna var 66 202 kronor och resul-
tatet blev följaktligen 2 863 kronor per invånare. Både 
tillgångarna och skulderna ökade jämfört med 2017. Det 
egna kapitalet på 31 493 kronor per invånare består av 
kommunens totala resultat under kommunens alla år.
Kommunskatten hos våra grannar

För varje intjänad hundralapp betalade en invånare i Bol-
lebygds kommun 21,59 kronor i skatt till kommunen. Ut-
över detta betalar man även skatt till regionen med 11,48 
kronor. Om man hade en månadslön över 39 058 kronor 
betalade man även statlig inkomstskatt.

Befolkningen 
Antal invånare ökade med 165 personer under 2018, 
från 9 262 stycken till 9 427 stycken. Det motsvarade en 
ökning med 1,8 procent, vilket var den största procen-
tuella ökningen i Sjuhärad och den fjärde största i länet. 
Ser man till kommunens befolkningsökning under de se-
naste fem åren var det den näst högsta i hela länet (10,1 
%). I antal handlade det om 865 personer varav 244 
stycken tillhörde grundskoleåldrarna. Personer i åldern 
19-64 år finns inte med i diagrammet av utrymmesbrist, 
denna grupp ökade med 273 personer. 
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Ändring åldrar 2013-2018

Bollebygds kommun i jämförelse

Mediankommunen i landet hade 15 971 invånare i de-
cember 2018: det innebär att hälften av kommunerna har 
fler invånare och hälften färre. Av landets 290 kommuner 
så var det  62 stycken som hade färre invånare än Bolle-
bygds 9 427 stycken. Andelen unga, upp till  och med 15 
år, är något högre i Bollebygd än Sjuhäradskommunerna 

och riket. Andelen äldre, 65 år och uppåt, är något lägre 
än Sjuhäradskommunerna och riket. 
Arbetslösheten var låg i kommunen, andel öppet arbets-
lösa samt andel arbetssökande i program med aktivitets-
stöd var 3,7 % i december 2018. Det är lägre än landet i 
stort och även lägst av alla Sjuhäradskommuner. 



2014 2015 2016 2017 2018

Investeringsvolym 
(netto), mnkr 42,1 29,2 91,5 66,2 47,3
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Investeringar

Kommunen investerade för drygt 47 miljoner kronor 
under 2018. Största investeringsprojektet under året var 
åtgärder på Råssa återvinningscentral (14,5 miljoner) och 
olika fastighetsförvärv. Åren 2016 och 2017 var investe-
ringarna större, främst på grund av bygget av Bollebygd-
skolan. 

Kommunens finansiella mål
Bollebygds kommun hade två finansiella mål under 2018: 
1. Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 4 pro-
cent av kommunens intäkter för skatter och generella 
statsbidrag. Resultatet för 2018 var ett överskott med 27,0 
miljoner kronor vilket motsvarade 5,2 % av skatteintäk-
terna och de generella statsbidragen. 

Ihop med 2016 och 2017 var resultatet 6,6 %, dvs klart 
över målet om 4 %. Om reavinsterna 2018 exkluderas blir 
resultatet istället 5,5 % för de tre senaste åren, även det 
över målet.
2. Över tid ska minst 40 procent av kommunens inves-
teringar finansieras med egna medel. Måttet kallas för 
självfinansieringsgraden. Kommunens resultat ihop med 
kostnaden för avskrivningarna divideras med investe-
ringsutgifterna. För 2018 blev det 109 %, ett mått över 
100 % betyder att alla investeringar har kunnat betalas 
med ”egna medel”. Lägre än 100 % innebär att man varit 
tvungen att låna eller ta av likvida besparingar från tidiga-
re års överskott. Ihop med 2016 och 2017 blev självfinan-
sieringsgraden 84 %, vilket är över målet om 40 %. Men 
en del av investeringarna har finansierats av lån. En stor 
del av kommunerna som ökar i befolkning har behov av 
att lånefinansiera nödvändiga investeringar. 



Till vad användes pengarna ?

Kommunens kostnader 
går främst till skola, äldre-
omsorg, förskola och funk-
tionshinderverksamheten. 
Av de totala kostnaderna så 
utgjorde personal cirka 63 
procent. Resten är främst 
köpt verksamhet, t. ex. 
köpta gymnasieplatser, ef-
tersom kommunen inte har 
något eget gymnasium.
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Detta hände också under året.
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Årets Bollebygdsambassadör och demokratistipendiat
Utmärkelsen Bollebygdsambassadör delades i år ut till 
Bengt-Olof  Hammar för sitt starka personliga engage-
mang och goda entreprenörskap. Demokratistipendiet 
delades ut till Elin Jönsson i ungdomsrådet som på ett 
aktivt och föredömligt sätt visat vad demokratiarbete 
handlar om.

Nytt politiskt styre 
Det lokala partiet Folkets röst gick framåt mest i valet 
och fick ihop en koalition med Centerpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna och Moderaterna. Tillsammans har 
de samverkande partierna 16 av kommunfullmäktiges 31 
mandat. Koalitionen kommer styra kommunen de kom-
mande fyra åren

Planer för nya Fjällastorpskolan 
Planerna för en ny byggnad med högstadieskola och för-

skola har beslutats. Skolan ska ha plats för 600 högsta-
dieelever och förskolan ska ha åtta avdelningar med plats 
för 160 barn. Den planeras ligga på ängarna på Kulla, i 
höjd med Bollebygds kyrka. Byggnaden ska även rymma 
idrottshall, bibliotek och aul

Strategisk lönesatsning på tre kvinnodominerade
yrken
Arbetsgivare ska varje år genomföra lönekartläggning
och analys av mäns och kvinnors löner i syfte att upp-
täcka, åtgärda och förhindra löneskillnader kopplade till 
kön. Utifrån resultatet av årets jämställdhetsanalys fatta-
des ett politiskt beslut om att göra en generell lönesats-
ning på de tre kvinnodominerade befattningarna: utbilda-
de barnskötare, förskollärare och undersköterskor inom 
äldreomsorg.

Ny grafisk profil
Kommunen kommunicerar ofta och mycket. Till stöd i 
det arbetet antog kommunen i början av året en ny gra-
fisk profil som gör det lätt för invånare och andra att kän-
na igen oss. Profilen innehåller riktlinjer för användande 
av typsnitt och färger. Till den nya profilen har även ett 
grafiskt element som symboliserar Bollebygd tagits fram.

Brist på förskoleplatser
Kommunen har haft stora svårigheter att erbjuda för-
skoleplatser i Bollebygds centralort. Under 2019 kom-
mer moduler vara på plats intill den gamla Bollebygd-
skolan. Det innebär runt 80 nya förskoleplatser.

Elin Jönsson, demokratistipendiat 2018
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Forskning om ökad livskvalitet för äldre
Tillsammans med äldreomsorgen i Bollebygds och Ulri-
cehamns kommuner ska forskare på Högskolan i Borås 
försöka hitta nya metoder för organisering och ledarskap 
inom äldreomsorgen. Syftet är att ge ökad livskvalitet för 
äldre, ökad delaktighet för vård- och omsorgspersonal 
och ett hållbart ledarskap för äldreomsorgens chefer.

Flytt av tingshus och arrest
Kommunen tecknade avtal med företaget NYAB för flytt 
av tingshuset och den fristående arresten. Byggnaderna 
flyttas från området Malmgården österut i parken mot 
Övregårdsvägen. På Malmgården ska fastighetsbolaget MS 
Strand bygga ett nytt hus med lägenheter och affärslokaler.

Invigning av nya Råssa återvinningscentral 
Råssa återvinningscentral har under året genomgått en 
renovering och den 28 december invigdes den nya åter-
vinningscentralen. På nya Råssa kan du nu även lämna 
gasoltuber och däck på fälg. Återvinningscentralen har 
också fått ett nytt trafikflöde för lättare genomfart.
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Ministrar besökte kommunen
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) besökte Bolle-
bygd på sin Sverigeresa, med stopp i 130 kommuner som 
definierats som landsbygdskommuner av Tillväxtver-
ket. Han träffade kommunalråd och kommunchef  samt 
besökte företaget Grimsis, som säljer isländsk fisk och 
lammkött. Socialminister Annika Strandhäll (S) besökte 
också kommunen och var full av positiva intryck efter sitt 
besök. I fokus var frågor kring hur kommunen arbetar 
med folkhälsa, ett av ministerns ansvarsområden. Hon 
menade att Bollebygd har ett medvetet pågående folkhäl-
soarbete och att kommunen jämförelsevis med andra har 
goda förutsättningar. 

Fibermålet kommer delvis nås
Kommunen kommer delvis kunna uppfylla målet att 95 
procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bred-
band år 2020. Det står klart sedan Länsstyrelsen beviljat 
stöd för att bygga ut och installera fiber i samtliga tre lands-
bygdsområden; väst, nordost och syd.

Topprankad skolkommun
En hög andel godkända elever och en hög andel utbilda-
de lärare gör vår kommun till en topprankad skolkom-
mun i landet. Kommunen hamnade på 15:e plats i öppna 
jämförelser för grundskolan som genomförs av Sveriges 
kommuner och landsting och 23:e plats i undersökningen 
”Bästa skolkommun” som genomförs av Lärarförbundet. 

Socialminister Annika Strandhäll (s) på besök i Bollebygds kommun
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Finanser av högsta klass
Kommunens ekonomi och finanser håller genomgående 
högsta nivå i en analys av Svensk kommunrating. Bolle-
bygd är en av 58 kommuner i landet som når högsta nivå A 
och som certifieras. Analysen baseras på 19 olika nyckeltal 
inom fem områden; kommunskuld, finansiella risker, fi-
nansiella möjligheter, finansiell hälsa och ledningsförmåga.

Bollebygd klättrar i årets företagsranking
Bollebygd klättrar 28 placeringar och hamnar på plats 145 
i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveri-
ges 290 kommuner. De medverkande företagarna upp-
lever framförallt att (den uteblivna) konkurrensen från 
kommunen har förbättrats från tidigare år. Även den 

upplevda attityden till företagande från både allmänhet 
och skola har förbättrats i årets undersökning. 

Framtida utmaningar
Sveriges ekonomi har utvecklats starkt under de senaste 
fem åren. Årlig BNP-tillväxt har varit i snitt 2,8 procent. 
Under 2019 kommer tillväxten att mattas av, vilket på-
verkar alla kommuner, även Bollebygd, genom att skat-
teintäkterna inte ökar i samma takt som tidigare år. Även 
åren 2020- 2022 blir tillväxten svagare. De demografiska 
behoven växer samtidigt under den kommande tioårspe-
rioden, dvs fler äldre och barn som har behov av kom-
munal service, dessa gruppers andel i förhållande till den 
arbetande befolkningen kommer att öka. Investeringsbe-
hoven är också stora i många kommuner, för Bollebygds 
del så gäller det främst den nya Fjällastorpsskolan som 
innebär en mycket stor investering. Kommunen kommer 
att behöva öka sina lån och framtida räntehöjningar inne-
bär också en utmaning. Rekryteringsläget för flera viktiga 
personalgrupper blir också svårare då behoven av lära-
re och omsorgspersonal ökar stort i många kommuner. 
Alla kommuner kommer att tvingas till en eller flera av 
följande åtgärder: effektivisera sina verksamheter, sänka 
ambitionerna på vissa områden, rena besparingar, avgifts- 
eller skattehöjningar. Bollebygds kommun berörs också i 
högsta grad av dessa utmaningar. 

Kommunchef  Anders Einarsson och Ekonomichef  Svante Cras




