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Välkommen till fullmäktigesammanträde!
Kommunfullmäktige i Bollebygds kommun sammanträder i 
Bollebygdskolans matsal torsdagen den 7 maj, klockan 15.00.

Fullmäktige kommer bland annat att behandla följande ärenden:
 
• Beviljande av ansvarsfrihet 2014 för kommunstyrelsen och 
nämnderna
• Årsredovisning 2014 för Bollebygds kommun
• Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder
• IT-strategi
• Allmänhets frågestund
• Välfärdsbokslut 2014 
• Svar på motioner
• Välfärdsbokslut

Ställ dina frågor direkt till politikerna:
Vid kommunfullmäktige sammanträde torsdagen den 7/5 har du 
möjlighet att ställa frågor direkt till förtroendevalda politiker i kom-
munfullmäktige. Frågorna ska gälla den kommunala verksamhe-
ten. Du kan själv ställa din fråga eller låta fullmäktiges ordförande 
läsa upp den. Frågeställaren måste dock vara närvarande vid 
sammanträdet för att frågan ska besvaras. Observera att fråga ska 
lämnas in skriftligt via e-post till: kommunen@bollebygd.se eller 
post dagen innan sammanträdet. 
Allmänhetens frågestund hålls ca 18.00.
Fullständig föredragningslista och handlingar finns på kommunens 
hemsida: www.bollebygd.se

Välkomna! Gunnel Brandt 
Ordförande

Anders Simonsson 
Sekreterare

ENaD ByGD fIRaS mED STOR fEST. Det har benämnts som århundradets händelse – i Varnum i alla fall. 
Under onsdagskvällen var det till slut dags för invigningen av de bägge nybyggda broarna vars frånvaro 
bokstavligt talat delat bygden i ett knappt halvår. Under kvällen bjöds både dansuppvisning, bandklipp-
ning, fyrverkeri, gratis korv med bröd, tipspromenad – och så ett 300 meter långt brolopp för barnen. 
I dag, klockan 12.00, öppnas broarna för trafik. 
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broöppning

Ulricehamn. Under förra 
veckan hade kommunen 
besök av representanter 
från både Sverigeförhand-
lingen och Trafikverket. Till-
sammans gick de igenom 
förutsättningarna inför den 
närmaste framtiden. Redan 
under våren finns det nämli-
gen några hålltider att hålla 
koll på.

I maj kommer en rapport 
som väntas ge besked om vil-
ken stationstyp det blir fråga 
om. Enligt kommunstyrel-
sens ordförande Mattias 
Josefsson (S) handlar det om 
ett standardutförande som 
kommer gälla samtliga stä-
der av Ulricehamns storlek.

— Det är lite av ett Ryanair-
koncept kan man säga – vill 
du ha lite bättre får du köpa 
till. Vi får se hur mycket 

utrymme det blir för butiker 
och sådant.

Kommunens utarbetade 
huvudalternativ för place-
ring av stationen är precis 
norr om Åsunden, bredvid 
campingen. Men det beske-
det, tillsammans med Göta-
landsbanans sträckning 
genom Ulricehamn, dröjer 
tills årsskiftet. 

Vid kommunstyrelsens 
möte den 24 juni ska de rikt-
linjer antas som ska ligga till 
grund för en rapport som 
kommunen ska överlämna 
till Sverigeförhandlingen. 
Det ska ske senast den 1 okto-
ber – redan en förskjutning 
på två månader från den 
ursprungliga planen. 

2015 markerar den så kall-
lade ”faktafasen” i arbetet. 

Efter årsskiftet övergår den i 
”förhandlingsfasen” som 
pågår fram till hösten 2017. 
Då kommer Ulricehamns 
rapport, och rapporter från 
de andra berörda kommu-
nerna, användas för den 
fortsatta planeringen.

Om allt går som det ska kom-
mer en slutrapport om hög-
hastighetsjärnväg genom 
Sverige presenteras för 
regeringen senast den sista 
december 2017. 

I kontakterna med Sveri-
geförhandlingen och Tra-
fikverket kommer kommu-
nen att representeras av 
kommunstyrelsens ledning 
– Socialdemokraterna och 
Moderaterna – och Center-
partiets Roland Karlsson.

— Jag har valt att ha med 

Centerpartiet för att de är så 
pass stora. Då är det rimligt 
att de är med i en så stor 
fråga, säger Mattias Josefs-
son.

Sverigeförhandlingens upp-
drag är att bygga höghastig-
hetsjärnväg från Stockholm 
till Göteborg och Stockholm 
till Malmö. Ett av målen är 
att öka kollektivtrafiken, för-
bättra tillgängligheten och 
öka bostadsbyggandet i 
Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Totalt ska infra-
struktursatsningar möjlig-
göra byggandet av cirka 
100 000 nya bostäder.
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●● Sverigeförhandlingen går in i ett allt intensivare skede. Under 
året kommer besked både om Götalandsbanans sträckning 
genom Ulricehamn och vilken stationstyp som väntar.

Tågfrågan tuffar 
vidare under året

Vill starta ny verksamhet
herrljUnga. En ny och gemensam verksamhet med per-
sonliga ombud för personer med psykiska funktionsned-
sättningar. Det förslaget önskar Miljöpartiet de gröna i 
Herrljunga och Vårgårda bli verklighet.

Personligt ombud har funnits permanent sedan 2000 i 
Sverige för att ge stöd till personer med psykisk funktions-
nedsättning i kontakt med myndigheter. De kommuner 
som inför det kan få ekonomiskt stöd på 302 400 kronor 
per ombud och år. Därefter har Länsstyrelsen och Social-
styrelsen ansvar för utbildning och uppföljning. Med det 
i beaktning har Miljöpartiet de gröna i Herrljunga och Vår-
gårda lämnat in en motion om att starta en gemensam 
verksamhet för dessa personer. 

– Det känns viktigt att kommunen kan hjälpa de som 
inte kan hjälpa sig själva så att de får ett mer självstän-
digt liv, säger Elin Hegg i Miljöpartiet de gröna i Herr-
ljunga.

I nuläget finns det personligt ombud i omkringlig-
gande kommuner som Borås, Alingsås och Falköping. 
Nu hoppas partiet att även Herrljunga och Vårgårda föl-
jer efter.

– Det är en grupp som ofta blir drabbade men vi anser 
att det är en satsning som vi skulle vinna på i slutändan.

Hemsjukvård missade diabetes

herrljUnga. En patient som skrevs in i hemsjukvården i 
Herrljunga 2012 gick med obehandlad diabetes i två år 
efter en journalmiss. Uppgiften om att personen hade dia-
betes fanns i journalen som vårdcentralen lämnade över 
vid vårdplaneringen, men en miss gjorde att den inte för-
des in.

Patienten lades in på sjukhus två år senare och då upp-
märksammades diabetesen och behandling sattes in. 
Personen är nu återhämtad, men Inspektionen för vård 
och omsorg kommer att göra en granskning av rutinerna 
för journalföringen i Herrljunga.

Inga annonser i BT för Herrljunga
herrljUnga. Herrljunga kommunfullmäktige kommer 
att fortsätta annonsera sina sammanträden enbart i gra-
tistidningen Knallebladet. Finn Svensson (FP) hade före-
slagit att annonsering även skulle göras i Borås Tidning 
och Alingsås tidning, men kommunfullmäktige avslog för-
slaget.

— Jag tycker att Herrljunga kommun borde synas i BT 
och AT som har en spridning även utanför Herrljunga, 
säger Finn Svensson.

Kommunchef Niels Bredberg och kommunfullmäkti-
ges ordförande Kent Johansson (KV) anmärkte att det 
skulle kosta 200 000 kronor per år att utöka annonse-
ringen och att det skulle kräva antingen att pengar omför-
delas från annat eller att tillåta en underfinansiering.


