
 

Tankar efter valet från Kristdemokraterna i Bollnäs  

 

Vi gick in helhjärtat i höstens valrörelse. Med beslutsamhet, kämpaglöd och ett gemensamt mål 

att växa från ett till tre mandat, genomförde vi den längsta och mest intensiva valrörelse 

någonsin. När det sedan stod klart att vi fördubblade vårt väljarstöd och med det säkrat de tre 

mandaten vi strävat efter, så var lyckan total.  

Under valrörelsen jobbade vi med våra 4 prioriterade områden:  

- Äldreomsorgen; Här måste Bollnäs kommun säkerställa att det byggs ett nytt äldreboende. 

- Skolan; De skolor i kommunen som har svårast att klara målen, behöver få mer stöd.  

- Tryggheten; Det måste finnas fler ordningsvakter och trygga vuxna i det offentliga rummet.  

- Föreningsliv & företagande; Det offentliga ska inte konkurrera med det privata. 

När man efter valet studerade utfallet, så stod det klart att det fanns en möjlighet att konstruera 

en konstellation av partier som skulle kunna styra Bollnäs utan Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Forna alliansen + BP + SJVP, skulle innebära 21 

mandat. Ett minoritetsstyre likt det som fungerar i Söderhamn. 

 

Vi är övertygade om att en bred koalition utan S, hade varit nödvändig för Bollnäs. Vi står inför en 

otroligt tuff tid framöver med, lågkonjunktur, inflation och energikris. Vi har dessutom en 

demografisk utmaning där gruppen äldre blir allt större. Hur ska vi ta hand om alla dessa äldre, 

som idag inte får plats på särskilt boende? Det måste helt enkelt byggas ett nytt äldreboende, 

vilket det inte har tagits höjd för i kommunens budget. Kommer Socialdemokraterna låta en privat 

investerare bygga detta? Det tror inte vi.  

 

Nu när vår initiala förhoppning har spruckit kan vi konstatera att Bollnäs fortsatt kommer att styras 

av S, denna gång tillsammans med M och C. Vi beklagar att andra partier inte såg möjligheten att 

skapa en framtid i Bollnäs där det parti som är ansvarigt för dagens problem inte skulle få 

fortsätta styra. Men för Bollnäs skull önskar vi den nya majoritetskonstellationen ett stort lycka till 

och hoppas att de inte prioriterar bort vår åldrande befolkning.  

Vi Kristdemokrater kommer från en mandatperiod där vi i princip stängdes ute från insyn inom 

Bollnäspolitiken. Det enda vi hade var en insynsplats i valberedningen och en ersättarplats i 

socialnämnden.  

 

Vårt främsta uppdrag är att i varje givet ögonblick försöka växla in så mycket kristdemokratisk 

politik det bara går och förvalta väljarnas förtroende så mycket vi kan. För att kunna göra detta 

måste vi ha största möjliga antal platser i nämnder och styrelser. Att ingå valteknisk samverkan är 

ett verktyg för att öka de kristdemokratiska väljarnas insyn och inflytande på besluten.  

 

I år är vi tydliga med att vi kan samtala och ingå en valteknisk samverkan med alla partier, det 

som fäller avgörandet är hur mycket vi når ut med kristdemokratisk politik. Vi tänker bli ett starkt 

oppositionsparti som utgår från den kristdemokratiska politiken i alla lägen och utifrån den 

kommer vi att kritisera makten likväl som de andra oppositionspartierna.    

 

// Den nya kristdemokratiska fullmäktigegruppen i Bollnäs kommun 


