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Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Detta är Bollebygdalliansens första årsredovisning. Det 
gångna året kan kort definieras som smått omtumlande ka-
rakteriserat som fyllt med överraskningar. Många förutsätt-
ningar som antagits vara givna har omkullkastats under året.  

Året inleddes med målsättningen att fokusera på långsik-
tig planering samt ordning och reda, vilket är nödvändigt 
för en kommun med de uttalade ambitioner som Bolle-
bygd har. Bostadsutvecklingstakten måste ske i harmoni 
med utvecklingen av en fungerande struktur för samhälls-
service och lokalt företagande. Detta fordrar planering. 
Den tidigare kraftiga invånartillväxten behövde en paus. 

Arbete har under året skett med planering av ny skola, för-
skola i Olsfors och framtagande av en ny översiktsplan. 
Likaså har möjligheterna för uppförande av boenden för 
äldre utvärderats. - Det är dock inte så att bostadsbyg-
gandet gått i stå. Arbeten har under året skett med upp-
förande av flerfamiljshus i centrala Bollebygd samt har 
planerats byggande i Töllsjö, vilket igångsatts i denna 
stund. Under året har befolkningen vuxit med 68 invånare. 

Vad gäller verksamheterna bestämdes redan 2018 att bilda 
en utbildnings- och en socialnämnd. Det ansågs att den 
dåvarande bildnings- och omsorgsnämnden var alltför 
mångfacetterad och komplex för att kunna effektivt bedri-
vas som en nämnd mot bakgrund av de svåra ekonomiska 
tider som vi då kunde förutspå och delvis redan befann 
oss i. Med facit i hand var delningen ett korrekt beslut.   

Nämndernas verksamheter visade underskott under våren. 
Utbildningsnämnden vidtog åtgärder för att komma i bud-
getbalans, men åtgärderna fordrade finansiellt tillskott. 
Socialnämnden erhöll sådant tillskott, men de åtgärder som 

nämnden planerade vidta kunde tyvärr inte vända förlust-
trenden. Övriga verksamheter fick dra åt svångremmen.  

- Kommunen visade vid årets slut ändock ett positivt resul-
tat om 2,2 miljoner kronor, vilket i princip inte är accepta-
belt, men får godtas med tanke på rådande förhållanden.

Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar 
under de kommande åren, då vi även planerar genom-
föra kraftiga investeringar. Den generella skattekraften 
befaras minska samtidigt som vi kommer att bli hårt 
straffade av det nyligen införda utjämningssystemet. 
Innebörden härav är att vi måste effektivisera våra verk-
samheter än mer utan att samhällsservicen ska bli väsent-
ligt påverkad. Kommunledningen är väl medveten om 
de rådande förutsättningarna och avser agera därefter. 

Varje moln bär som väl är en strimma av silver. De 
omkullkastade förutsättningarna ovan har så smått 
börjat rätas ut och vi känner att vi numera bätt-
re äger de frågor som vi saknade svar på tidigare.  
Med en ordnad struktur och planering kan vi trots allt se 
framtiden an med i grunden positiva ögon. Samtidigt ser 
vi med glädje att vi fortsätter att hävda oss väl i många av 
de mätningar där vi jämförs med andra kommuner. Detta 
är inte på något sätt en självklarhet utan ett resultat av alla 
de insatser som dagligen görs av kommunens engagerade 
medarbetare. Jag vill därför avsluta med att rikta ett stort 
tack till alla dem som bidragit till ett i grunden framgångs-
rikt år för Bollebygds kommun. 

Michael Plogell  (FR)

Kommunens ekonomi
Kommunens resultat var ett överskott med 2,2 miljoner 
kronor 2019. Det är lägre än vad det har varit under åren 
2015-2018, se tabellen. Under 2018 och 2019 har kom-
munen haft en del intäkter i form av reavinster på sålda 
tomter som bidragit till de positiva resultaten. Om dessa 
exkluderas så försämras resultaten för de två senaste åren, 
för 2018 till ett överskott på 9,8 miljoner och för 2019 till 
ett underskott på 6,3 miljoner kronor.

Kommunens samlade intäkter från skatter och generella 
statsbidrag uppgick till 554,3 miljoner kronor vilket var 
en ökning med 6,3 procent från 2018. Det är dessa medel 
som ska finansiera kommunens nettokostnader som upp-
gick till 548,4 miljoner, vilket var en ökning med 9,7 pro-
cent. Kostnaderna ökade därmed mer än vad intäkterna 
gjorde vilket inte är långsiktigt hållbart. I diagrammet syns 
det som att de två kurvorna närmar sig varandra 2018 och 
2019, avståndet mellan dessa är i huvudsak kommunens 
resultat. Om reavinsterna exkluderas (den streckade lin-

jen) blir effekten ännu tydligare. Att kommunen går med 
överskott är nödvändigt för att kunna finansiera nöd-
vändiga investeringar utan att behöva låna alltför mycket 
och därmed skjuta kostnader till framtida generationer. 

Främsta orsaken till 2019 års svaga resultat var budgetun-
derskottet inom socialnämnden som berodde på ökade 
kostnader inom individ- och familjeomsorgen.
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Från resultaträkningen: 2019 2018 
Intäkter 70 978 69 065 

Varav skatteintäkter och  
generella statsbidrag 58 377 55 134 

Kostnader -70 746 -66 202 
Resultat    232 2 863 
Från balansräkningen:     
Tillgångar 67 237 68 319 
Skulder och avsättningar 35 695 36 827 
Eget kapital 31 542 31 493 

 

  
2017 2018 

Antal invånare början av året  9 262 
Antal födda  87 
Antal döda  -76 
Födelsenetto  11 
   

Inflyttning  616 
Utflyttning  -500 
Flyttnetto  116 
   

Invandring  65 
Utvandring  -26 
Invandringsnetto  39 
   

Antal invånare slutet av året  9 427
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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 

 

 
  

 
Antal invånare, totalt
Antal invånare, mediankommun
Andel invånare upp till och med 15 år
Andel invånare 65 år och äldre
Medelålder
Befolkningsökning 5 år
Arbetslöshet, 
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Vi har blivit fler

2019 2018

Antal invånare början av året 9 427 9 262
Antal födda 97 87

Antal döda – 66 – 76
Födelsenetto 31 11

Inflyttning 513 616
Utflyttning – 562 – 500
Flyttnetto   8 116

Invandring 58 65

Utvandring -33 – 26
Invandringsnetto 25 39

Antal invånare slutet av året 9 465 9 427

*Rader eller siffror markerade med * innebär ovägda genomsnitt. Dvs det är ett snitt av kommunernas andelar. 
Som exempel: i den genomsnittliga kommunen så hade invånarna en ålder på 43,4 år, däremot var hela landets invånares  
ålder i genomsnitt 41,3 år. Orsaken är att det är ett stort antal mindre kommuner i glesbygd som har en hög ålder på sina invånare.

 
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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 Bollebygd Sjuhärad Sverige 
Antal invånare, totalt 9 495

9 427 11 766 15 971

41,6 42,8* 43,4*

 226 086 10 327 589 
Befolkningsökning 5 år    9,7% 5,0% 6,0%   
Antal invånare, mediankommun    
Andel invånare till och med 15 år 21% 18%* 18%*

23%* 24%*
 

Andel invånare 65 år och äldre 21%  
Medelålder     
Arbetslöshet,   16-64 år        3,8% 5,1%* 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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Andel invånare upp till och med 15 år
Andel invånare 65 år och äldre
Medelålder
Befolkningsökning 5 år
Arbetslöshet, 
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Kronor per invånare
Kommunens samlade intäkter uppgick till 70 978 kro-
nor per invånare, kostnaderna var 70 746 kronor och re-
sultatet blev följaktligen 232 kronor per invånare. Både 
tillgångarna och skulderna minskade något jämfört med 
2018. Det egna kapitalet på 31 542 kronor per invånare 
består av kommunens totala resultat under kommunens 
alla år.

  
Kommunskatten hos våra grannar 2019
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 årsinkomst över ca 504 000 
kronor (före grundavdraget) så tas även statlig inkomst-
skatt ut. 

Befolkningen
Antal invånare ökade med 68 personer under 2019, från 9 
427 stycken till 9 495 stycken. Det motsvarade en ökning 
med 0,7 procent. Under åren 2014-2018 så var öknings-
takten högre, i snitt 1,9 procent per år. Bollebygds kommun i jämförelse

I alla åtta Sjuhäradskommuner bodde det i slutet av 2019, 
226 086 invånare. Hälften av dessa bor i Borås. Bolle-
bygd är från 2019 inte längre den minsta kommunen i 
Sjuhärad, den platsen innehas numera av Herrljunga. 
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 Sjuhäradskom-
munerna och riket. Arbetslösheten var relativt låg i kom-
munen, andel öppet arbetslösa samt andel arbetssökande 
i program med aktivitetsstöd var 3,8 procent i december 
2019. Det är lägre än landet i stort och även lägst av alla 
Sjuhäradskommuner. 



Till vilka verksamheter går pengarna ?

Vilken typ av kostnad går pengarna till ?

Av de totala kostnaderna så 
utgjorde personal cirka 57 
procent. Resten är främst 
köpt verksamhet, t. ex. köp-
ta gymnasieplatser, eftersom 
kommunen inte har något 
eget gymnasium. 

2015 2016 2017 2018 2019

Investeringsvolym 
(netto), mnkr 29,2 91,5 66,2 47,3 27,1
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Skola, inkl. 
gymnasium

Äldreomsorg

Funktionshinder

Individ- och familjeomsorg

Gemensamt, administration, lokaler m.m.

Politisk verksamhet

Personal

Infrastruktur, skydd, m.m.

Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet

Förskola

Fritidshem

Köpt 
verksamhet

Övriga kostnader

Avskrivningar Lämnade bidrag

Investeringar
Kommunen investerade för drygt 27 miljoner kronor un-
der 2019. Större investeringar bestod av köp av viss mark, 
åtgärder till följd av förskolemoduler, flytt av Tingshuset 
och kringåtgärder, samt utgifter för planering av ny sko-
la, m.m. Åren 2016 och 2017 var investeringarna större, 
främst på grund av bygget av Bollebygdskolan. 

Kommunens finansiella mål
Bollebygds kommun hade två finansiella mål under 2019:
1. Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 3 pro-
cent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommu-
nens resultat 2019 var ett överskott med 2,2 mnkr, det 
motsvarade 0,4 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Kommunen har haft goda resultat 

under de senaste åren och att nå målet om 3 procent har 
aldrig varit något problem. Formuleringen ”över tid” har 
tolkats som ett ovägt genomsnitt av de senaste tre årens 
resultat. Rimligtvis bör reavinsterna exkluderas, vilket 
innebär att resultatet minskas till -1,1 procent för 2019 
och 1,9 procent för 2018. Genomsnittet för de tre senaste 
åren blir 2,5 procent vilket innebär att målet inte nås.

2. Över tid ska minst 40 % av kommunens skattefinan-
sierade investeringar och exploateringar finansieras med 
egna medel. Skattefinansierade investeringar och exploa-
teringar uppgick till 23,6 mnkr 2019. (Om även avgifts-
finansierade investeringar läggs till fås drygt 27 miljoner 
kronor.) Resultatet ihop med avskrivningarna uppgick till 
drygt 27 mnkr vilket innebär att samtliga av dessa inves-
teringar har kunnat finansieras med egna medel (116 pro-
cent). Även ihop med 2018 och 2017 nås målet om minst 
40 procent självfinansiering med god marginal.
  

Affärsverksamhet, VA

Externa
lokalhyror

Finasiella kostnader

Kommunens kostnader går 
främst till skola, äldreomsorg, 
förskola och funktionshinder-
verksamheten.Diagrammet 
visar nettokostnaden, dvs. 
det som finansieras genom 
skatterna. Verksamheter som 
finansieras till största delen 
via avgifter, som vatten och 
avfall, får endast en liten tårt-
bit i diagrammet.



Monica Holmgren - ny kommunchef i vår kommun
Efter kommunstyrelsens beslut i oktober stod det klart 
att Monica Holmgren blir ny kommunchef  i Bollebygds 
kommun. Monica Holmgren kommer närmast från en 
tjänst som förvaltningschef  för vård och omsorg i Möln-
dals stad och har lång erfarenhet av att vara chef  på olika 
nivåer i flera västsvenska kommuner. -Jag sökte mig hit 
för jag ser att Bollebygd är en kommun med stora ut-
vecklingsmöjligheter och den resan vill jag vara en del av. 
Jag tilltalas också av att det är en mindre kommun, då jag 
tror att man som kommunchef  kan få en överblick på ett 
helt annat sätt än i en större kommun. Mitt uppdrag blir 
att hålla ihop helheten och skapa värde åt de som bor i 
kommunen, vilket jag tror att jag kan bidra med, säger 
Monica Holmgren.

Bollebygd certifierat som lokalt Vård- och om-
sorgscollege
Den 15 oktober blev Bollebygd certifierat som Vård-och 
omsorgscollege. Certifieringen firades med en ceremo-
ni på Navet Science center. Vård- och omsorgscollege 
(VO-college) är en plattform för samverkan mellan ar-
betsgivare, fackförbund och utbildare inom vård och om-
sorg. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den 
som utbildat sig inom ett VO-college har gått en utbild-
ning i nära samverkan med arbetslivet. Syftet är att säkra 
kvaliteten på utbildning och verksamhet för att locka fler 
att studera och arbeta inom vård- och omsorg i Borås och 

Bollebygd. Bollebygd erbjuder även eleverna praktikplat-
ser vilka sedan kan leda till arbete.

Återvinningscentralen och vattenkvaliteten får 
toppbetyg av invånarna
Kommuninvånarna är mycket nöjda med kvaliteten på 
kranvattnet samt insamlingen av avfall vid sitt hem och 
på Råssa återvinningscentral. Det visar enkätundersök-
ningen ”Kritik på teknik”, som genomförs vart tredje år 
av Sveriges kommuner och landsting på uppdrag av de 
kommuner som väljer att delta.

Trygg hemgång efter sjukhusvistelse
Projektet trygg hemgång startade igång i januari 2019 
med syftet att öka tryggheten för brukare över sin egen 
förmåga att klara av vardagen efter utskrivning från sjuk-
huset.  Trygg hemgång innebär att brukaren får extra stöd 
när hen kommer hem. -Vi vill att brukarna ska känna sig 
trygga. Det underlättar om de känner sig trygga redan 
när de kommer hem från sjukhuset. Vi har sett att arbetet 
bland annat leder till färre larm, säger Jessica Lundin, un-
dersköterska i hemtjänsten.

Årets Bollebygdsambassadör
Anna Lindeblom är vår nya Bollebygdsambassadör,
ordförande i Hultafors bygdegårdsförening, fick utmär-
kelsen för sitt ledarskap och engagemang i föreningen. 
Anna Lindeblom fick ta emot utmärkelsen i samband 
med köpmännens julmarknad på Gästgivaretorget i Bol-

lebygd söndagen den 8 december. förutom äran får am-
bassadören en Bollebygdskanna, diplom och blommor.

Bollebygd 13:e bästa skolkommun i landet 
Bollebygds kommun rankad på 13:e plats bland landets 
290 kommuner i 2019 års undersökning ”Bästa skolkom-
mun”. Det är en förbättring med 10 placeringar jämfört 
med året innan. I Västra Götalands län är Bollebygd ran-
kad som nummer 2 av 49 kommuner och toppar listan 
bland Sjuhäradskommunerna. Undersökningen genom-
förs av Lärarförbundet.

Två nya nämnder och förvaltningar
Den 1 mars delades dåvarande bildnings- och omsorgs-
nämnden upp i två nämnder, utbildningsnämnden och 
socialnämnden. Nämnderna har varsin förvaltning.

Årets kulturstipendiat
Kyrkoorganisten Torbjörn Widfeldt blev årets kultursti-
pendiat. Han får stipendiet för sitt engagemang och sina 
fina musikaliska arrangemang, som ofta fyller Bollebygds 
kyrka där Torbjörn är organist. Torbjörns engagemang 
för Bollebygds kyrkokör gjorde kören till Bollebygdsam-
bassadörer 2012 och musiken klingade en bra bit utanför 
Bollebygds gränser. Alla arrangemang som skapas i kyr-
kan och där Torbjörn är inblandad blir högkvalitativa

Bollebygd är fortsatt en av landets tryggaste kom-
muner
Vi hamnar på åttonde plats i öppna jämförelser trygg-
het och säkerhet 2019, som genomförs av Sveriges kom-
muner och landsting, SKL. Rapporten består av statistik 
över brottslighet, personskador, bränder, tillgång till hjälp 
vid nödläge samt hur säkerhetsarbetet i kommunerna be-
drivs.

Ny budget för 2020 och oförändrad skatt
På kommunfullmäktiges senaste möte den 14 november 2019 
antogs mål och budget 2020-2022 för Bollebygds kommun. 
Budgeten anger vilka ekonomiska ramar nämnderna har att an-
passa sig till samt övergripande mål.

Utrustning för rast och rörelse när skolelever be-
stämde hur 100 000 kronor fördelas
Skoleleverna satsade på utrustning för aktiva raster och rö-
relse när de fick påverka hur 100 000 kronor skulle förde-
las. Tanken med att låta skoleleverna bestämma är att alla 
ska få chansen att lära sig mer om vad demokrati är och 
hur det fungerar i praktiken, samt få kunskap om de olika 
roller och steg som finns i en demokratisk process.

Monica Holmgren

Råssa återvinningscentral

konserter som på många sätt har berikat och berikar Bol-
lebygd.

Anna Lindeblom Torbjörn Widfeldt
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Välbesökt tioårsjubileum för School’s out
Den 14 juni firades sommarlovet in med skolavslutningsfes-
tivalen School’s out. Festivalen hölls för tionde året i råd och 
bjöd på uppträdanden från artisterna Mehmet, Lamix och 
Jocke Horwath. Årets School’s out var det mest besökta nå-
gonsin med cirka 550 besökare i åldrarna 13-18 år. Syftet med 
School’s out är att ge ungdomarna en härlig skolavslutning och 
skapa nya traditioner med nyktra vanor.

Söråns förskola får pris för sitt arbete med vatten
Förskolan belönades med Lygnerns vattenråds miljöpris 2019. 
Sörån fick priset för att de på ett engagerande och positivt sätt 
har arbetat med vatten som tema för upptäckande och läran-
de. Den 7 maj delade Lygnerns vattenråds ordförande Sven 
Johansson och sekreterare Peter Nolbrant ut diplom och en 
summa pengar till förskolan. -Det är jätteroligt att vårt arbe-
te uppmärksammats, säger Catarina Wennerholm, pedagog på 
Söråns förskola.

Bollebygd klättrar i årets företagsrankning
Bollebygd klättrar 37 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking 
av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Kommunen hamnar 
på plats 108 av 290 kommuner och det är den bästa placeringen 
sedan 2013. Kommunen har klättrat uppåt i rankingen sedan 
2017. Framförallt handlar det om att vi har ett långsiktigt fokus 
på samarbete mellan kommun och näringsliv och att vi tillsam-
mans jobbar för kommunens varumärke och företagsklimat.

Nolåns förskola invigdes med bandklippning och 
glass på förskolans dag
Med hjälp av ivriga förskolebarn klippte utbildningsnämn-
dens ordförande Ingridh Anderén (M) bandet och förklarade 
att Nolåns förskola i centrala Bollebygd därmed var invigd. 
Nolåns förskola är den sjunde förskolan i Bollebygds kommun 
och ligger alldeles bredvid Bollebygdskolan.

Anknytning i förskolan för trygga relationer
Förskollärare i Bollebygds kommun har under året gått 
en utbildning kring anknytningspedagogik i förskolan. 
Anknytningsteorin är en teori som handlar om nära och 
känslomässiga relationer samt deras betydelse för indivi-
dens utveckling.

Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolis 
och Bollebygds kommun
Under kommunstyrelsens möte den 15 april togs en sam-
verkansöverenskommelse mellan lokalpolsområde Borås 
och Bollebygds kommun. Samverkansöverenskommel-
sen ska ligga till grund för det trygghetsskapande- och 
brottsförebyggande arbetet i Bollebygd och verka för en 
minskad brottslighet och ökad trygghet.

I maj invigdes Tingshuset
Invigningen av Tingshuset, arresten och den nya Tings-
husparken lockade nyfikna invånare. Utöver att återstäl-
la byggnaderna har en hel del saker också förbättrats. I 
Tingshuset har både toalett och entré anpassats för en 
ökad tillgänglighet. Nu går det att komma in i huset med 
olika hjälpmedel genom en ramp som går längs med ena 
kortsidan och fram till entrén. Bollebygd har därmed fått 
ett nytt välkomnande kvarter i den östra inkörsporten till 
samhället.

Framtida utmaningar
Det har varit ett antal goda år för kommunsektorn, som 
nu med största sannolikhet är över. I samband med att 
årsredovisningen togs fram för 2019 var prognosen från 
Sveriges kommuner och landsting att en lågkonjunktur 
väntar med start 2020. (Det här var innan corona-pan-
demin slog till.) Dessutom ökar de demografiska beho-
ven succesivt i landet: andelen äldre och andelen barn 
och unga ökar i förhållande till den del av befolkningen 
som arbetar och betalar skatt, det har varit känt länge.  
 
Bollebygds kommun kommer också att drabbas negativt 
av ett förändrat statligt utjämningssystem. Genom för-
ändrade beräkningar inom variabler som utbildningsni-
vå, löneläge, ohälsotal, arbetslöshet m.m. så missgynnas 
kommunen då mer medel kommer slussas till andra kom-
muner där behoven enligt utjämningssystemet är större. 
Ovanstående utmaningar delar Bollebygds kommun med 
många andra kommuner. Men utgångsläget för vår del är 
dock inte det bästa: det ekonomiska resultatet 2019 var 
svagt och kostnadsutvecklingen hög, för att vara långsik-
tigt hållbart. 
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