
SPI I HÄRRYDA BLIR KOMMUN-
PARTIET
SPIs förändring illustreras redan i vin-
jetten ovan, där SPIs gullviva byts mot 
Kommunpartiets tistel.

SPI Härryda tillhör de många SPI-av-
delningar i landet som inför valet 2006 
helhjärtat  ville  satsa  alla  partiets 
resurser  på  kommunvalet.  Vi  ansåg 
det orealistiskt för SPI – att utan erfor-
derliga ekonomiska resurser,  utan er-
farna rikspolitiker och med krav på en 
sjudubbling  av  röstetalet  från  2002 – 
försöka  komma  in  i  riksdagen.  Till-
sammans  med  tio  andra  SPI-avdel-
ningar fråntogs vi  då rätten att  själva 
utse våra egna kandidater i kommun-
valet.  SPIs  partistyrelse  lämnade oss 
genom detta beslut endast med två al-
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Politiska partier har en blomma 
som logo. Vi beslöt att ta tisteln. 

Den är flerårig och har skyddande 
taggar. Värnar sin integritet och 
symboliserar därmed Kommun-

partiet och vår politik. Vår kortver-
sion av partibeteckningen blir (kp).

VALUPPTAKT 17 AUGUSTI
I Landvetters församlingshem kl. 18:30

Här lägger vi grunden till ett
framgångsrikt kommunval!

Vår partiledare redovisar vad vi gjort
som spi, vad vi står för och vad vi vill

göra som kommunpartiet (kp).
Våra 10toppkandidater

presenterar sig och utfrågas.
Vi presenterar vårt valmaterial, upp

lägget av valrörelsen, bjuder på kaffe
med underhållning, har trevligt och

slipar gemensamt våra argument!



ternativ, att lägga ner SPI Härryda eller 
bilda ett  nytt  parti  för  att  fortsätta  en 
framgångsrik  kommunpolitik.  Vi  valde 
att bilda Kommunpartiet.

Sedan  SPI  i  förra  valet  fick  en  våg-
mästarroll i Härryda kommun så har vi 
lokalt  både  lyckats  förbättra  förutsätt-
ningarna  för  våra  äldre  och  bredda 
partiets  politik  att  omfatta  de grupper 
som drabbats av maktfullkomliga politi-
kers och tjänstemäns beslut.

Kommunpartiet  fick  en  flygande  start 
med 13 nya kandidater på vår valse-
del.  Detta  i  ett  läge då andra partier 
har svårt att få kandidater till sina val-
sedlar. Vi tillför därmed Härryda-politi-
ken  nya  personer  med  gedigen  er-
farenhet  från  olika  samhällsområden 
och med en ny och frisk syn på politi-
ken.

Med  detta  nummer  av  InSPIratören 
lämnar  SPI  över  stafettpinnen  till 
Kommunpartiet.  Vi  talar  om  vad  SPI 
gjort  i  Härryda-politiken  och  vad 
Kommunpartiet kommer att göra. I ett 
särskilt  utskick  presenterar  vi  de  tio 
toppkandidaterna  på  kommunvalse-
deln och vad dessa lovar väljarna att 
arbeta  för  under  de  kommande  fyra 
åren.

Vi  blir  därmed först  med ett  kontrakt 
mellan  väljarna  och  de  valda,  något 
våra  kandidater  kan  lova  eftersom 
Kommunpartiet inte styrs av beslut på 
partikongresser eller  av partiledningar 
och partikanslier.

Kommunpartiet blir din 
röst i lokalpolitiken

Gunnar Carlson, ordförande i 
Kommunpartiet

MISSNÖJESPARTI ELLER RE-
PRESENTANT FÖR FOLKET ? 
Redan innan Kommunpartiet offentlig-
gjort sitt valmanifest så var företrädare 
för  andra partier  färdiga att  etikettera 
Kommunpartiet som ett missnöjesparti. 
Angreppen  ökade  när  valsedeln 
presenterade våra nya kandidater med 
förankring  i  de  grupper  som  våren 
2005  bildade  Medborgargruppen  för 
kommunal demokrati. En sammanslut-
ning  av  opinionsgrupper  som  ansåg 
sig överkörda av ledande politiker och 
tjänstemän  i  frågor  av  stor  betydelse 
för enskilda medborgare. 

Vårt svar på anklagelsen om missnöje-
sparti  var enkelt.  När de två politiska 
blocken  i  samarbete  med  ledande 
tjänstemän  skapar  en  situation  där 
medborgarna  inte  kan  gå  genom  de 
politiska partierna för att  få gehör, då 
är  vi  i  Kommunpartiet  stolta  över  att 
betraktas  som  missnöjesparti.  Vi  re-
presenterar  då  dessa  som offras  när 
de politiska blocken driver det som är 
viktigt för dem, inte för medborgarna.

Några exempel på våra valaffischer:

För medborgarmakt
mellan valen

Rösta på KOMMUNPARTIET

Låt inte partipampar 
och byråkrater styra

Rösta på KOMMUNPARTIET
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UR KOMMUNPARTIETS VALMA-
NIFEST
KOMMUNPARTIET är ett parti fritt från 
de etablerade riksdagspartiernas ideo-
logiska  låsningar.  Ställningstaganden 
sker efter strikt sakpolitiska och inte ef-
ter blockpolitiska överväganden. Vi  är 
ett lokalt parti inriktat på lokala frågor 
som  påverkar  medborgarnas  dagliga 
liv. Ideologiska frågor får drivas i riks-
dagen  och  bestämmas  i  riksdagsval. 
Lokala  frågor  som  berör  med-
borgarnas vardag skall  inte styras av 
partikongresser  eller  genom  direktiv 
från  partikanslier.  De  skall  beslutas  i 
nära  kontakt  mellan  folkvalda  re-
presentanter  och  invånare  i  Härryda 
kommun.

MAKTEN  ÖVER  KOMMUNALA BE-
SLUT skall  ligga  hos  politikerna  och 
förvaltningens  makt  skall  reduceras. 
Politiker  och  tjänstemän  är  med-
borgarnas  tjänare,  inte  deras  herrar. 
Kommunpartiet stöder ett större inslag 
av  personval.  Kandidater  på  valbar 
plats  får  därmed  ett  större  personligt 
ansvar för givna löften. Detta leder till 
att  lojaliteten mot väljarna får prioritet 
över parti- och blocklojaliteten, till  för-
del för den kommunala demokratin.

KOMMUNENS  UTVECKLING skall 
styras av medborgarna. Vilket Härryda 
vi  skall  överlämna  till  våra  barn  och 
barnbarn skall utformas i nära samar-
bete  mellan  de  förtroendevalda  och 
kommunens invånare. Utveckling skall 
ske i kommunens alla delar och detta 
skall  särskilt  beaktas i  samband med 
de statliga infrastruktursatsningar som 
planeras. Härrydas intresse skall med 
kraft hävdas. 

DEN KOMMUNALA DEMOKRATIN är 
för  oss  valets  viktigaste  fråga.  Den 
blockpolitik, som präglar dagens politik 
förhindrar  ofta  sakligt  motiverade  be-

slut. Den bör ersättas med samarbete 
för  medborgarnas  bästa  och  göras 
oberoende  av  rikspolitikens  höger-
vänsterideologier. 

Kommunpartiet strävar i valet efter en 
stark vågmästarroll.  Den skall  ge oss 
möjlighet  att  driva  de  reformförslag 
som är nödvändiga för att ge kommu-
nens medborgare större inflytande och 
rätt att i för dem viktiga frågor bli hörda 
före  beslut,  inte  efter.  Maktmissbruk 
och  pampvälde  skall  bekämpas  och 
ersättas  med  medborgarmakt,  för  ett 
mänskligare samhälle. Demokrati bety-
der att all politisk makt utgår från folk-
et.  Demokrati  skall  kunna  tillämpas 
även mellan valen.

KOMMUNPARTIETS  PROGRAM 
FÖR  MANDATPERIODEN  2007  – 
2010 ger inriktningen av partiets politik 
under  kommande  mandatperiod.  Det 
biläggs detta nr av Inspiratören.

Fler exempel på våra valaffischer:

Sakpolitik
inte blockpolitik!

KOMMUNPARTIET

Fråga medborgarna före,
inte efter beslut!

KOMMUNPARTIET

Påverka lokalpolitiken

Rösta på KOMMUNPARTIET
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VAD HAR SPI UTRÄTTAT?
Under  den  gångna  mandat-
perioden  har  vågmästarpositionen 
tvingat fram:

● Byte av kommunledning sedan den 
borgerliga  gruppen  med  Göran 
Hildén  som ledare  svikit  den  pro-
gramförklaring  med  SPI  som  gav 
honom posten som kommunstyrel-
sens ordförande och det borgerliga 
blocket ledningen i kommunen.

● Tillsättandet  av  Östraberedningen. 
En följd av SPIs krav på en utveck-
lingsplan för östra kommundelarna 
i valet 2002, som blev ett SPI-krav 
vid maktskiftet 2005. 

● Ökat  anhörigstöd  med  upp  till  ett 
basbelopp vid en anhöriginsats på 
mer än 15 timmar per vecka.

● Den reducering  av  taxorna  i  vård 
och  omsorg  som  återställde  de 
orimliga höjningar som de två poli-
tiska  blocken  tillsammans  drev 
igenom 2004 och 2005, mot SPIs 
reservationer.

● Avbrytandet av det experiment med 
kyld mat till pensionärerna som SPI 
motarbetade  men  som  övriga 
partier genomdrev.

● Beslut om genomförande av Råda-
sjöns  naturreservat  och  stopp  för 
SimCiti-projektet.

● Stopp  för  nedläggning  av  famil-
jedag-hemmen,  där  SPI  till-
sammans  med  den  borgerliga 
gruppen tvingade fram en ändring 
av tidigare, felaktigt beslut.

● En  etablering  av  Äldrelotsen  ba-
serat  på  SPIs  förslag  om 
Äldrevårdscentral.

● Genomförandet av SPIs förslag om 
ett  Allaktivitetshus,  nu  på  väg  att 
förverkligas  genom  utbyggnaden 
av kulturhuset.

● Enhälligt ställningstagande i remis-
sen  om  den  nya  järnvägen  –  att 
den  gamla  Boråsbanan  skall  be-
varas,  underhållas  och  utvecklas. 
En fråga som sedan 2002 drivits av 
SPI  tillsammans  med  bl.a.  Leif 
Persson  (fp),  (mp)  och  (v)  men 
som tidigare  motarbetats  av både 
(s), (m) och (fp).
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Vy från Rådasjöns naturreservat
                 Foto: Nils

KOMMUNPARTIET  STRÄVAR  EFTER  EN 
VÅGMÄSTARROLL  NÄSTA  MANDAT
PERIOD,  FÖR  ATT  KUNNA  PÅVERKA 
UTVECKLINGEN AV ETT BÄTTRE HÄRRYDA



VARFÖR  RÖSTA  PÅ  KOMMUN-
PARTIET?

Sverige  är  kanske  världens  mest 
genomorganiserade  land.  Härryda  en 
av de mest framgångsrika kommuner-
na  med  en  ekonomi  bättre  än  på 
många år. Vi har också ett antal goda 
år framför oss där vi – tillsammans och 
rätt skött – kan skapa en bra kommun 
för våra invånare.

Politiker talar ofta om behovet av mer 
resurser. Det har blivit något av en ac-
cepterad sanning att allting skall lösas 
med mer pengar. Inte en fråga om hur 
vi  använder  de skattepengar kommu-
nen redan får. Hushållar vi med dessa 
kan vi göra det mesta som Du anser 
kommunen måste göra. 

För politiker är det lätt att tala om vad 
man vill göra med mer skattepengar till 
stat och kommun. Pengar som i valti-
der förvandlas till  löften om nya sats-
ningar som lockar väljare till det egna 
partiet  eller  blocket.  Valfläsket  måste 
betalas av någon och det är Du som 
betalar  för  detta  partiernas  sätt  att 
köpa Din röst. 

Det  är  betydligt  mindre  lockande  att 
tala om omprioritering av verksamheter 
som bör anpassas till  ändrade förhål-
landen eller om effektivisering av verk-
samheter  som  fått  växa  sig  stora. 
Modet  att  ta  impopulära  beslut  är 
mindre än viljan att vara alla goda gå-
vors givare – med Dina pengar!

Kommunpartiet  vill  bryta  detta.  Vi  vill 
med Din medverkan utveckla Härryda 
till ett bra samhälle för alla. Där ideolo-
giska trätor på riksnivå läggs åt sidan 
och det som är bra för Härryda blir vik-
tigast. Namnet Kommunpartiet marke-
rar  att  vi  sysslar  med kommunpolitik, 
inte med rikspolitik.

Du  har  förmodligen  i  riksdagsvalen 

röstat på det parti som ideologiskt pas-
sar  Dig  bäst.  Vi  tror  att  Du fortsätter 
med det. Kommunpartiet har bara am-
bitionen att  få Ditt  förtroende att göra 
ett bra jobb för Dig i kommunen. Man 
får rösta  olika  i  de  tre  valen!  Vi på 
kommunvalsedeln  kommer  alla  att 
göra vårt  enskilda val  i  riksdagsvalet. 
Det gör oss inte till sämre kommunpar-
tister, kanske tvärtom. Men i kommun-
valet är vi sakpolitiker och hur invånar-
na vill ha det i Härryda anser vi skall 
bestämmas i kommunvalet.

VÄLFÄRD är  inte  bara  pengar.  Ett 
samhälle  där  medborgarna  anser  sig 
väl behandlade och trivs blir ett lyckligt 
samhälle.  Politikernas  insatser  måste 
inriktas på att skapa nöjda medborga-
re,  inte  på  att  muta  människor  med 
nya reformer där någon annan betalar 
för att jag skall få det bättre. 

BARN OCH UNGDOM är särskilt vik-
tiga i Härryda. Vår kommun har en stor 
andel unga och vi måste ge alla våra 
barn och ungdomar bästa möjliga start 
i  livet.  Valfrihet  i  barnomsorgen,  ord-
ning och reda i skolan och att eleverna 
lämnar skolan med godkända betyg i 
viktiga  ämnen  måste  få  högsta  prio-
ritet. Våra unga skall lära för livet och 
lämna skolan med de bästa förutsätt-
ningar att lyckas i en tuff framtida ar-
betsmarknad.

VÅRA ÄLDRE har  med  uppoffringar 
lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. 
De har rätt att vänta sig en värdig be-
handling när  de når  den ålder  då de 
inte klarar allt  själva. Detta är en rät-
tighet  och  inte  något  som  skall  be-
stämmas  av  kommunala  bistånds-
handläggare som bedömer vad en per-
son  med  livslång  erfarenhet  behöver 
för att leva ett värdigt liv efter 65. Be-
handlingen  av  våra  äldre  är  inte  en 
fråga om organisation och regler.  Det 
är  en  fråga  om  anständighet  och  vi 
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hoppas alla en gång bli gamla och väl 
bemötta.

VÅR MILJÖ är inte bara en fråga om 
växthuseffekt, frisk luft, rent vatten och 
hushållning med ändliga resurser. Det 
är också en fråga om livskvalitet. Här-
ryda  skall  byggas  ut  på ett  sätt  som 
medborgarna  önskar.  Med  möjlighet 
att välja den bostad man behöver, vare 
sig  man  är  ung  eller  gammal.  By-
råkratin  kring  våra  bostäder  måste 
minimeras,  människors  bostadsbehov 
skall  tillgodoses  utan  byråkratiskt 
krångel.  Paragrafer  och  byråkratiska 
synsätt får inte köra över rimliga krav 
när  medborgarna  vill  ordna  ett  dräg-
ligare  boende.  Vi  vill  ha  ett  välfärds-
samhälle  där  människorna  styr,  inte 
byråkratin.

DEMOKRATI betyder  att  all  politisk 
makt utgår från folket. Den representa-
tiva  demokratin  måste  därför  kom-
pletteras med möjlighet för berörda att 
bli  hörda före beslut,  inte efter.  Med-
borgarna  måste  få  ett  inflytande  på 
politiken, också mellan valen.
Kommunpartiets  ser  som en  av  sina 
huvuduppgifter  att  utveckla  sådana 
nya  former  för  medborgarinflytande 
under kommande mandatperiod.

BAKSLAG FÖR VÄLLSJÖGOLFEN 
Ett  av  exemplen  hur  maktfullkomliga 
politiker  och  tjänstemän sätter  demo-
kratiska spelregler  ur  spel  är  golfpro-
jektet vid Vällsjön. I samarbete mellan 
intressenten,  ledande  politiker  och 
tjänstemän  drevs  detta  projekt  fram 
utan förankring i vare sig översiktsplan 
eller detaljplan. Kravet i kommunstyrel-
sen från bl.a. SPI – att konsekvenser-
na för befintlig och framtida bebyggel-
se  och  att  bygglov  skulle  finnas  före 
markupplåtelseavtal  –  nonchalerades 
av förvaltningen. 

Bygglovsnämnden  gav  först  positivt 
förhandsbesked och sedan tidsbegrän-
sat  bygglov  och  stranskyddsdispens 
för  projektet.  När  det  gäller  strand-
skyddsdispens  har  kommunen  skyl-
dighet  att  meddela  Naturvårdsverket 
som  är  den  enda  instans  som  kan 
överklaga. Ärendet skickades aldrig till 
Naturvårdsverket,  det ”föll  mellan sto-
larna”  enligt  en  ledande  tjänsteman i 
kommunen. Sanningen är väl snarast 
att  detta försök att  förhindra ett  över-
klagande  av  strandskyddsdispensen 
var lika väl planerat som behandlingen 
i övrigt. Arrendeavtalet drevs ju igenom 
av  en  majoritet  i  kommunstyrelsen 
utan hänsyn till  tidigare beslut om ut-
redning och reservationer från SPI och 
Mp. 

Härrydas hantering av projektet har lett 
till  att  Länsstyrelsen  nu  skrivit  till 
kommunerna och påpekat att alla be-
slut  om dispenser  från  strandskyddet 
måste  nå Naturvårdsverket.  Enligt  la-
gen är det förbjudet med nybebyggelse 
100  meter  från  strandlinjen,  för  att 
skydda miljö,  växt-  och djurliv.  Det är 
inte meningen att kommunpolitiker och 
tjänstemän i samarbete med exploatö-
rer skall kunna ta sig runt detta genom 
att trixa med reglerna.
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Välj ideologiskt i 
Riksvalet

Kommunpartiet i 
kommunvalet!



KOMMUNENS ÄLDREPOLITIK
Även  om  medelåldern  är  låg  i  vår 
kommun så ökar antalet äldre stadigt, 
Vi har idag 4000 ålderspensionärer, av 
vilka 450 är över 85. Om 5 år beräknas 
de motsvarande antalen bli  5000 och 
550.

De äldres  situation  har  alltid  varit  en 
huvudfråga  för  spi  och  är  det  likaså 
hos  SPIs  efterträdare  inom kommun-
politiken, Kommunpartiet. Flera motio-
ner i olika äldrefrågor som vi ställt lig-
ger och väntar på att behandlas under 
den  kommande  valperioden  2007–
2010; bl.a.:

● Behovet och utformningen av ser-
viceboenden  (trygghetsboenden) 
och  olika  driftsformer  som  t.ex.  i 
regi av ideella organisationer.

● Klarare  regler  för  det  ekonomiska 
anhörigstödet

● Inriktningsmålen för äldrepolitiken

Bakgrunden till den sistnämnda motio-
nen är de nya inriktningsmål för äldre-
politiken, som mot våra protester fast-
ställdes vi  senaste möte av fullmäkti-
ge.

Arbetet med dessa mål i socialbered-
ningen slutfördes  innan rikspartiernas 
massiva valutspel om reformer för de 
äldre  gjorts,  ofta  i  bjärt  kontrast  mot 
samma  partiers  agerande  i  äldrefrå-
gorna inom vår kommun. Vi ansåg där-
för att målen först skulle konkretiseras 
och anpassas bättre till den verklighet 
som  gäller  efter  valet,  förutsatt  att 
vallöftena till  pensionärerna från soci-
aldemokrater  och allianspartier  är  all-
varligt menade.

Målen skulle då samtidigt kunna stäm-
ma  ganska  väl  med  SPIs  och  nu 
Kommunpartiets  äldreprogram,  som 
det framgår av vårt valprogram och av 

vår nämnda motion om inriktningsmå-
len. Några av våra viktigaste mål är:

● Äldreomsorgen skall bilda en egen 
sektor inom förvaltningen, med en 
egen  beredning,  så  att  resurser 
inte kan slussas över för att täcka 
behov på annat håll.

● Vården skall ske på de äldres vill-
kor även i praktiken, och kvarboen-
de i hemmet vara en rättighet, inte 
ett tvång.

● Reglerna för biståndsbedömningen 
skall  ses  över  och  göras  mer 
generösa.  För  äldre-äldre  (80+) 
skall  biståndsbedömningen  slopas 
helt.

● Varmbassängen  i  Hälsans  Hus 
öppnas  för  rehabilitering  och 
friskvård,  om  nödvändigt  med 
kommunalt stöd.

● All  personal  på  demensboenden 
skall  vara  demensutbildad,  och 
program  för  att  aktivera  dementa 
skall införas.

UTVECKLINGEN I ÖSTRA 
KOMMUNDELEN
Härryda, Hindås, Rävlanda, Hällingsjö 
och Eskilsby med omnejder är  områ-
den av stor framtida betydelse för hela 
kommunen;  för  näringsliv,  rekreation 
och friluftsliv, för sina naturvärden och 
tillväxtmöjligheter. Det är då viktigt att 
man satsar på utveckling som invånar-
na  också  själva  får  del  av;  i  inve-
steringar,  samhällsservice,  boende 
samt i väl fungerande väg- och tågför-
bindelser. Så har länge inte varit fallet, 
vilket lett till ett berättigat missnöje hos 
invånarna i öster.

Inför den förra valrörelsen krävde SPI i 
sitt  valprogram en utvecklingsplan för 
de östra kommundelarna. Detta ingick 
också  i  SPIs  samarbetsöverenskom-
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melse  med  de  borgerliga  partierna, 
men  prioriterades  ner  av  dem.  Året 
därpå ställde socialdemokraterna i en 
motion  samma  krav,  som  vi  givetvis 
stödde, men som de sedan själva rös-
tade ner i samförstånd med borgarna. 
Vid maktskiftet i kommunledningen vå-
ren 2005 ingick utvecklingsplanen i det 
gemensamma  10-punktsprogrammet 
från  s,  v,  mp  och  spi.  Nu  blev  det 
också  av  –  vi  fick  Östrabe-
redningen,  som  sedan 
genomfört  sitt  arbete  på  ett 
sätt  som  fått  stor  uppskatt-
ning  hos  alla  berörda.  Änt-
ligen brydde man sig om de 
boendes åsikter och problem 
på riktigt!

I  Östraberedningen  har  vi 
också varit överens om myc-
ket  av  vad  som  står  i  den 
rapport  som  presenterats  i 
fullmäktige och som nu kan 
läsas på kommunens hemsi-
da. Men vi är inte överens i 
allt:

● Vi gillar inte antydningarna om att 
de boende i öster bara inbillade sig 
att vara eftersatta.

● Vi  ville  trycka  hårdare  på  att  den 
gamla Boråsjärnvägen skall  finnas 
kvar och rustas upp, ända tills det 
kan  komma något  acceptabelt  al-
ternativ i dess ställe.

● Vi vill att det demokratiprojekt som 
beredningen  föreslår  utvecklas  till 
ett verkligt försök i lokal demokrati.

● Vi föreslår och har separat  motio-
nerat om att kommunen skall inle-
da  samråd  med  Göteborgsregio-
nen  och  med  Bollebygd  om  möj-
ligheterna att på sikt bygga upp ett 
gemensamt  sport-  och  fritidscent-
rum i  Hindås,  en  motsvarighet  till 
Stockholmsregionens Bosön.

Det sistnämnda tror vi skulle kunna ge 
ett  starkt  uppsving  för  serviceindustri 
och turism liksom för idrott och frilufts-
liv både sommar och vinter. Kopplat till 
redan beslutad idrotts- och tennishall, 
befintliga motionsspår och vandringsle-
der och förnämliga hotellanläggningar i 
ett  naturskönt  område  med  utmärkta 
möjligheter  även  till  bad-  och  kanot-
sport.
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Vy från hoppbacken mot Hindåsgården, Hjortviken och Norra Nedsjön
           Foto: Boel Bengtsson

KOMMUNPARTIET  HÄRRYDA
Finnsjövägen 29, 435 41 Mölnlycke
Tel. ordf. Gunnar Carlson, 031884473
Epost: harryda@kommunpartiet.se

Besök vår hemsida:
www.kommunpartiet.se
som uppdateras varje vecka.

 Du kan också få utskick
direkt till din epostadress

Läs mer på hemsidan!

mailto:harryda@kommunpartiet.se
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