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Bollnäspartiet
– om hur en positiv syn

på framtiden visar vägen.



Vår vision 
30 000 invånare i Bollnäs kommun
Bollnäspartiet vill arbeta för att vår kommun 

ska växa istället för att minska. Vi tror att vi 

behöver vara offensiva i vårt arbete för att vi 

ska bli fler istället för färre. En bra skola är en 

viktig faktor för att människor ska vilja bo i och 

flytta till vår kommun. Genom att fokusera på 

eleven snarare än lokalerna kan vi höja kvali-

teten på undervisningen i våra skolor, utan att 

ändra prislappen.

För att människor ska vilja bo i vår kommun 

behöver vi göra vårt yttersta för att utnyttja de 

medel vi har idag på ett effektivt och långsik-

tigt sätt. Med rätt fokus och samarbeten över 

partigränserna kan vi nå vårt mål; en levande 

kommun med en ljus framtid.
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Vår värdegrund
Bollnäspartiet vill ha ett samhälle som välkomnar människor 
med olika bakgrund – ett tolerant samhälle med framåtanda.

Vi tror att faktorerna för en positiv utveckling av vår kommun 
kan samlas under tre ord:

Tillväxt, Utveckling och Samarbete.



Vi måste våga satsa för att vända en negativ 

spiral mot en positiv. Ökad befolkning istället 

för minskad och ett positivt klimat för närings-

livet så att fler vågar driva företag. Fler män-

niskor som arbetar innebär mer skatteintäkter 

– pengar som behövs för att vi ska kunna ha 

bra skolor, förskolor och äldreomsorg i vår 

kommun. Med bra skolor och fler jobb kan 

vi locka hit barnfamiljer och göra det möjligt  

för människor att flytta hit, eller flytta hem. 

Föreningslivet är viktigt för en kommun, då 

det involverar många människor och skapar 

aktivitet. Vi tycker att det är viktigt att arbeta 

aktivt för att stötta våra föreningar och vår am-

bition är därför att komma ut och träffa våra 

föreningar.

Tillväxt 
Konkreta tankar om tillväxt
•  Vi vill att antalet invånare i kommunen ska öka. 
•  Vi vill att antalet företag i kommunen ska öka, och att befintliga 
 företag ska kunna växa.
•  Vi vill utveckla turism- och besöksnäringen.
•  Vi vill arbeta aktivt för att stötta föreningslivet - en viktig del av 
 en levande kommun.
•  Vi vill arbeta för att få kompetenstillväxt - med en bättre skola, 
 högskoleutbildning och möjlighet för människor att hitta 
 kvalificerade arbeten i vår kommun.
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Vi tycker att skoldebatten idag har hamnat 

snett. Vi diskuterar lokaler när vi borde disku-

tera kvalitén på undervisningen. Vi måste fo-

kusera på att varje barn ska få en bra under- 

visning – av lärare som trivs på sin arbets-

plats. Vi har tillräckliga medel för att ha en 

sådan skola, men pengarna läggs idag på 

lokaler samtidigt som det sparas in på det 

som verkligen spelar någon roll – kvalitén på 

undervisningen. Vi måste arbeta för att våra 

kommunala skolor ska hålla en hög nivå. Som 

det är idag ligger vi under riksgenomsnittet. 

Vi vill att kommunen arbetar för en upprust-

ning av riksvägarna R.83 (fjällvägen) och R. 50 

för att resor till arbetet och fritiden skall bli 

säkrare. Vi vill också fortsätta arbetet med 

att få dubbelspår på stambanan så att antalet 

persontåg kan utökas. Vi vill också att kom-

munen fortsätter utbyggnaden av cykelbanor 

i hela kommunen.

Utveckling 
Konkreta tankar om utveckling
• Vi vill se till att de pengar vi har i kommunen idag satsas på 
 rätt saker.
• Vi vill värna om och utveckla vår infrastruktur - det är ett absolut 
 måste för att kommunen ska kunna utvecklas och vara en 
 attraktiv kommun att bo i.
• Vi vill att det ska finnas möjlighet till högskoleutbildning på vår 
 ort, så att fler ungdomar kan stanna och skapa en meningsfull 
 tillvaro här.
• Vi vill att det byggs mer – det ska bli enklare att bygga.
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07 Samarbete

Vi vill driva Bollnäs kommun framåt. Bollnäs-

partiet kan, som en blocköverskridande kraft, 

bidra med överblick och se den kompetens 

som finns spridd över blockgränserna. Den 

överblicken vill vi använda för att skapa ett 

lag som kan samarbeta och ta beslut som 

kan överleva politiska perioder – och leda till 

en långsiktig utveckling och tillväxt av vår 

kommun.

Samarbete 
Konkreta tankar om samarbete
• Vi vill ta hållbara, pålitliga och långsiktiga beslut. Det tror vi att vi 
uppnår genom att samarbeta över partigränserna.

Långsiktig utveckling som genererar tillväxt – skapar vi genom samarbeten.



Vi vill att samarbetet mellan kommunen och 

företagare med turister som målgrupp ska 

förbättras för att hjälpa hela besöksnäringen 

att utvecklas.

 

Vi vill ta vara på och utveckla, vad vi kall-

lar Bollnäs-ambassadörer som marknadsför  

Bollnäs som en kommun som erbjuder hög 

livskvalitet. Vi tror att om vi kan ha en bra 

grund i form av attraktiva skolor och omsorg 

i hela vår kommun så kan många tänka sig 

att flytta hit, men ha kvar sitt arbete på an-

nan ort.

 

Vi vill att kontakten med kommunen ska 

göras mer tillgänglig och mer lättförståelig 

för alla som är intresserade av att bo eller 

bygga. Möjligheten att bo bra och prisvärt är 

en av kommunens styrkor. 

Vi vill underlätta för personer att starta företag 

i kommunen.

 

Vi vill... 
Vi vill utveckla och förstärka Bollnäs varumärke. En kommun som är 
bra att bo och verka i, ska vara det främsta budskapet.
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”Om vi använder våra skatte-

pengar effektivt och långsiktigt kan 

vi ha en skola med hög kvalitet på 

undervisningen redan med de skatte- 

medel vi har idag. En skola som 

lockar folk att flytta hit eller flytta hem. 

Vi måste fokusera på rätt saker.  

En bra skola är i första hand en 

skola som ger eleverna en bra under-

visning – inte en bra lokal. När vi 

blivit fler, och skatteintäkterna ökar, 

då kan satsa på nya skolbyggnader 

och lokaler.” 



FörSkola

Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan, 

speciellt för de allra minsta barnen. Försko-

lan är barnets första kontakt med samhället 

och av naturliga skäl har den stora delen av 

tiden tillbringats med familjen. För att minska 

skillnaden mellan dessa världar tror vi att an-

talet barn i förskolegruppen ska hållas lågt. 

Personalen är viktiga personer i förskolebar-

nets liv och de bör få möjlighet att ta sig tid 

med varje barn. Förskolelärarna bör få stor 

frihet i sitt arbete utan detaljstyrning.

 

Vi vill också att föräldrarna ska ha möjlighet 

att välja att ha sitt barn på en förskola med 

den pedagogiska inriktning som passar just 

deras barn. Det är trots allt föräldrarna som 

känner barnet bäst. Ett större utbud med en 

variation av förskolepedagogiker är önskvärd.

GrUnDSkola

Mer resurser krävs. Vi vill ha en skola som 

lockar barnfamiljer att flytta till vår kommun – 

det ska kännas tryggt att låta sina barn växa 

upp här. Vår tro är att det är en bra investering 

för framtiden och för ortens utveckling. God 

självtillit och ett bra självförtroende skapar 

harmoniska medmänniskor. Att ha bra grund-

kunskaper med sig i livet ökar självtilliten. Per- 

sonalen på skolan ska få den tid som behövs  

för att med sin pedagogiska kompetens ge 

varje enskild individ dessa kunskaper. Detta 

är vårt primära mål när det gäller utvecklingen 

av skolan. Vid en bra tillväxt i kommunen kan 

vi i ett senare skede prioritera byggande av 

nya skolor och lokaler.

 

Vi vill inkludera friskolorna i det lokala skol-

planeringsarbetet. Alla skolor som drivs inom 

kommunen bidrar till vilken kvalité på under-

visning våra barn får. 

Vi vill uppmuntra fler skolor att profilera sig. 

Detta oavsett om skolan är belägen i central-

orten eller i ytterområdet. En intressant profi-

lering kan locka elever från hela kommunen att 

söka sig dit. Varje enskild skola ska få ett större 

ansvar för sin verksamhet och sin ekonomi.

SärSkola

Vi kommer att värna om verksamheten på 

särskolan och vill att den även fortsättningsvis 

får en ledande roll för särskolor i landet. Vi vill 

gärna diskutera olika driftsformer för skolan.

Bollnäs har en av landets största och ledan-

de särskolor med såväl skola, boende och  

fritid som sina viktiga inriktningar. Elever från 

hela landet är antagna till skolan och som  

arbetsplats tillhör den en av Bollnäs största.
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Det ska kännas tryggt att låta sina barn växa upp här.



GyMnaSiESkolan

Vi vill satsa mer på lärlingsprogrammet och 

starta-eget kurser. Ungdomarna ska ha ett 

speciellt program där man har ett tätare sam-

arbete med mentorer och en längre period 

av stöd. Vi tror att ungdomarna har många 

bra idéer som kan utvecklas till lönsamma 

företag med rätt stöd.

Idrottsgymnasiet behöver inventeras och 

utvecklas ihop med föreningsliv och närings-

liv för att vi ska kunna få intäkter som leder 

till bättre ekonomi för våra anläggningar. 

FriTiD

Glappet mellan skola och fritid behöver 

minskas. Fritidsledarna är viktiga och bör 

nyttjas fullt ut. Samarbetet mellan skolan 

och de vuxna som arbetar med ungdomarna 

på deras fritid bör stärkas. Alternativen till 

meningsfulla aktiviteter och samvaro under 

vuxen ledning behöver utökas. 

Mötesplatser för ungdomar får gärna ut-

vecklas och utformas av ungdomarna själv 

med stöd och hjälp av vuxna. Även här tror vi 

att ett samarbete med skolan skulle vara bra.

DroGEr

Droger är ett stort och växande problem 

även i vår kommun. Detta är något som oroar  

många tonårsföräldrar. Trots att vi vill ge våra 

ungdomar alla förutsättningar för att rusta 

sig för alla de utmaningar som livet ger, kom-

mer en del att hamna snett i livet. Detta kan 

i vissa fall leda till ett experimenterande med 

droger som numera är alltför lättillgängliga.

 

Vi vill att resurser sätts in på ett tidigt stadi-

um för att motverka en eventuell drogdebut. 

Vi behöver ha ett färdigt program att sätta in 

direkt när vi får signaler som tyder på kontakt 

med droger.

 

Ett ökat samarbete mellan hem, skola, fri-

tidsledare, socialen och polisen är viktig. 

Både föräldrar och ungdomen i fråga behö-

ver få mycket kunskap och stöd.

HöGrE UTBilDninGar

Vi har redan möjlighet att läsa på distans, 

men vi vill förbättra möjligheterna att skaffa 

sig en utbildning i vår kommun och verka för 

att vi får hit fler högskoleutbildningar. Fler ut-

bildningar gör att invånarna stannar. Vi skulle 

samtidigt ha möjlighet att locka hit människor 

från andra kommuner. Alla som kommer hit 

behöver mat, boende, shopping och nöjen 

och detta är positivt för stadens utveckling.
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närinGSliV

Vi vill att antalet företag i kommunen ska 

öka, och att befintliga företag ska kunna växa.

Vi vill utveckla turism- och besöksnäringen. 

Vi tror att vår kommun har mycket att vinna 

på att vi marknadsför oss som en kommun att  

turista i. Besökare som bor, äter, handlar och 

söker upp aktiviteter i vår kommun främjar 

vår tillväxt. Hälsingegårdar, vacker natur och 

ett bra geografiskt läge är några av de förut-

sättningar som gör vår kommun attraktiv.

Vi vill att det byggs mer. Förutsättningarna 

för att bygga ska vara enkla, tydliga och lätt-

tillgängliga. Strandnära mark bör göras till-

gänglig för bostäder, så att vi tar tillvara de 

naturvärden vi har i kommunen. Strandnära  

bostäder och fritidshus gör vår kommun att-

raktiv för besökare och kan öka inflyttningen. 

FörEninGSliVET

Vi har över 400 aktiva föreningar i kommu-

nen och vi vill förstärka resurserna till dessa 

i form av hjälp med utveckling, marknadsfö-

ring, nätverk och framförallt samverkan fören-

ingarna emellan.

 

Föreningslivet är viktigt för en kommun, ef-

tersom det involverar många människor och 

skapar aktivitet. Föreningslivet ger människor 

en känsla av samhörighet och delaktighet. 

Föreningarna står också för bra värderingar, 

vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, både 

fysiskt och psykiskt, och det vill vi uppmuntra.

De aktiviteter som föreningarna skapar gyn-

nar oss som bor här och drar hit nya besö-

kare. Vi anser att föreningarna bidrar till en ut-

veckling av hela besöksnäringen och handeln 

vilket bör stöttas och uppmuntras. 

 

Vi vill se över behovet av en logistisk lös-

ning till våra idrottsanläggningar för de barn 

som bor utanför Bollnäs centrumkärna. Alla 

som vill ska ha möjlighet att ta sig till och från  

anläggningarna.

Den positiva spiralen:
”En levande kommun 

attraherar besökare och 
ökar inflyttningen. ”
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Föreningslivet skapar aktivitet i kommunen.



SJ-oMråDET

Vi väljer att ställa oss helt bakom utvecklan-

det av SJ-området. Vi tror att satsningarna 

behöver komma från såväl kommun och nä-

ringsliv som föreningsliv, och samarbeten 

dessa emellan, för att SJ-området ska kunna 

nå sin potential.

 

när det nya området utvecklas skapas möj-

ligheter till många typer av arrangemang. 

Arrangemang som kan dra nya besökare till 

Bollnäs och locka ut kommuninvånarna på 

stan i större omfattning än idag, vilket är ett 

viktigt led i att skapa en levande stadskärna.

 

PoliTiSka SaMarBETEn

Samarbeten bör ingå i allt i vår kom-

mun. Samarbete inom kommunpolitiken 

leder till hållbara och pålitliga beslut. Alla är 

vi beroende av varandra, på ett positivt sätt. 

Detta kommer att märkas i den politik vi av-

ser att föra. Vi tror att alla har samma strä- 

”Samarbeten skapar den 
kommun vi vill bo i.”

SJ-området – en helt ny stadsdel.



Maten ska lagas på boendet. Måltiderna ska 

vara något att se fram emot.

 

Vi vill ge alla äldre en utegaranti, där de som 

vill, ska ha möjlighet att få en promenad nå-

gon gång under dagen. Frisk luft är A och O 

för hälsan även om det bara är för 5 minuter. 

I Rengsjö har man utvecklat en modell där 

samarbete mellan olika vårdgivare och frivillig- 

organisationer lett till högre livskvalitet för de 

äldre – det är ett recept vi vill anamma i hela 

kommunen.

Vi vill att kommunen ska få egna läkare till 

äldreomsorgen. Det innebär att läkaren kom-

mer till boendet och att läkare och patient får 

en personlig kontakt. Patienten behöver inte 

ta sig till läkarstationen och sitta i väntrum, 

vilket kan vara mycket tröttande för en äldre 

människa.

Vi vill utveckla samverkan mellan kommun 

och sjukvård. 

 

Vi vill behålla parboendegarantin i kommu-

nen. Äldre människor som bott tillsammans 

hela sitt liv ska kunna fortsätta med det.

van, att göra vår kommun till en trivsam och 

attraktiv plats. Genom samarbeten, och ett 

utnyttjande av vår samlade kompetens kan 

vi ta beslut som leder till långsiktig utveckling 

och tillväxt i vår kommun.

oMSorG

Bollnäspartiet vill att våra äldre ska kunna 

bo hemtrevligt ända till slutet. Ett äldre-

boende ska vara ett trivsamt hem och inte 

förvaring.

Vi vill utveckla äldreomsorgen tillsammans 

med personalen och kunderna – de boende.  

Det är dessa som sitter inne med kunskaper 

och erfarenheter.

 

Vi vill ge mer flexibilitet till personalen i de-

ras arbete. På så sätt får vi en ännu mer posi-

tiv anda hos personalen.

Våra äldre är kunder som köper omsorgs-

tjänsterna och de ska ha möjlighet att kunna 

välja bland personalen.

 

Vi vill utveckla måltiderna till en av dagens 

höjdpunkter med mer hemlagad mat och er-

bjuda ett glas vin/öl till maten för den som 

så önskar. De ska även bestämma när de vill 

dricka kaffe. 

”Livskvalitet för alla 
– oavsett ålder.”
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koMMUnSTyrElSEn

• Allt rörande näringslivsutveckling.

• Allt rörande turism och besöksnäringen.

• Allt som kan leda till nya arbetstillfällen.

• Allt som sätter vår stad på kartan.

• Allt som rör föreningslivet och dess 

 utveckling.

• Stödja alla företag, organisationer och 

 föreningar som vill utveckla Bollnäs.

• Verka för långsiktiga lösningar. 

Barn- ocH UTBilDninGSnäMnDEn

• Verka för mindre barngrupper i förskolan.

• Verka för bra kost och hygien till barn och 

 medarbetare.

• Verka för långsiktiga lösningar som är för 

 barnens bästa.

MilJö ocH ByGG

• Verka för att strandnära tomter 

 tillhandahålls.

• Verka för att det ska vara enkelt att bygga 

 i Bollnäs.

• Verka för att det ska vara enkelt att skaffa 

 information.

• Verka för korta handläggningsprocesser.

• Verka för långsiktiga lösningar som är för 

 invånarnas bästa.

TEknik o FriTiD

• Verka för ett utvecklat och anpassat lokal-

 behov för allmänna hälsan för kommunens 

 invånare.

• Verka för att våra naturresurser tillvaratas 

 för ett rikt fritidsliv i hela kommunen. 

• Verka för att våra idrottsanläggningar 

 upprustas och anpassas för framtidens 

 krav för skola/föreningsliv med närings-

 anpassning.  

• Verka för en bra gatu-/vägpolicy för bland 

 annat vinterväghållning. 

• Verka för ett underhållet skogsbestånd.

 

Så når vi dit vi vill 
Våra huvudfrågor i nämnd och 
styrelse de närmaste 5-10 åren
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SocialnäMnDEn

• Verka för att vi får ett drogfritt Bollnäs.

• Verka för att barn och ungdomar, oavsett 

 problematik, får den hjälp och det stöd den 

 behöver.

• Verka för att gamla och sjuka kan känna sig 

 trygga i sin hemkommun.

• Verka för långsiktiga relationer.

• Utveckla nya boendeformer för äldre-

 boendet i kommunen.

BESökSnärinGEn

• Utveckla näringar i och kring våra sjöar 

 och älvar.

• Stödja utveckling och etablering av 

 vandrarhem och hotell.

• Satsa på utveckling av gruppaktiviteter 

 inom turismen.

• Utveckla världsarvsaktiviteter för hela 

 kommunen.

BollnäS BoSTäDEr

• Verka för att det byggs fler bostadshus 

 i Bollnäs.

• Verka för att det byggs fler affärshus 

 i Bollnäs.

 

kilaForS

• Verka för en utveckling av Knöttas idrotts-

 plats med en konstgräsplan för fotboll. 

• Verka för en etablering av endurobana vid 

 Norrlandsporten.

• Verka för upprustning/utveckling av 

 området kring gocartbanan.

• Verka för en ny sporthall. 

arBrå

• Verka för en utveckling av turistnäringen 

 – tema Hälsingegård.

• Verka för utveckling i samverkan med 

 Nytorpområdet.

• Verka för upprustning av centrala 

 delarna av Arbrå med bland annat hissar 

 i fastigheter.

• Verka för en utvecklad skola i Arbrå-

 bygden.

rEnGSJö

• Verka för att utveckla äldreboendet.

• Verka för att skapa tomter i strandnära 

 lägen. 

• Verka för ökat bostadsbyggande. 
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Bli medlem
Vill du vara med och bidra till Bollnäspartiets 
arbete för kommunens utveckling? 

Sätt in 100:- på bankgiro: 657-0410 Märk inbetalningen ”ny medlem”. 
Skriv ditt namn, adress samt ev. e-postadress i meddelandefältet. 
Välkommen i laget!



adress 
Växbovägen 5, 
821 51 Bollnäs     

Telefon
0278 - 63 90 41     

E-post 
info@bollnaspartiet.se     

Webb 
www.bollnaspartiet.se




