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Nya Ulricehamn är inte ett parti som alla andra. Själva ser vi oss 
mer som en framåtriktad rörelse, vilken hämtar sin kraft och 
energi i vardagens utmaningar och möjligheter, och inte från en 

ideologi utifrån en vänster-/högerskala. Nya Ulricehamn vågar vara en 
kritisk ifrågasättande röst, som väljer sin egen väg, en väg som baseras 
på välgrundade fakta och öppna demokratiska processer.

För Nya Ulricehamn finns inget viktigare än den omgivning vi alla delar 
i vardagslivet, det som i brukligt tal kallas Ulricehamns kommun. Här 
växer vi upp eller flyttar in, vi formas genom vår familj och omgivning, 
men också av skolans förmåga att utmana och utveckla. Senare i livet 
får kommunen förhoppningsvis glädje av din kunskap och ditt engage-
mang i ett framtida yrkes- och föreningsliv. När sedan ålderns höst gör 
sig påmind skall man känna sig trygg i att det finns plats även för dig 
som gjort din del i det yrkesverksamma livet. Allt detta, en servicekedja 
som följer oss genom livet, kan endast möjliggöras i en väl fungerande 
verksamhet där skola, vård och omsorg prioriteras och värdesätts. Av 
just denna enkla, men högst fundamentala, orsak kommer Nya Ulrice-
hamn alltid att vara en kraft som ständigt verkar för att prioritera våra 
kommunala kärnområden. Områden som alla kommuninvånare oavsett 
ålder och bakgrund får glädje av. 

En röst på Nya Ulricehamn är en röst på Ulricehamns kommun. Vår 
strävan är lika stark som vårt fokus på den enda fråga vi verkar för; att 
forma en kommun som passar för alla, i alla skeden i livet, var du än 

bor. Din röst blir ytterligare en av 
de pusselbitar vi behöver för att 
skapa en likvärdig kommun för 

alla!

DAGS FÖR 
FÖRÄNDRING!



DAGS FÖR 
FÖRÄNDRING!

Det är vi 
som är NU!

1. MIKAEL LEVANDER
45 år, grundskollärare 1-7,
Ulricehamn

3. MATS BOGREN
49 år, biträdande rektor,
Ulricehamn

2. TOBIAS TORSBORN
45 år, försäljningschef/
egenföretagare, Ulricehamn

4. ANNIE FAUNDES
47 år, grundskollärare 7-9, 
Ulricehamn

5. DARIO MIHAJLOVIC
36 år, grundskollärare F-6, 
Ulricehamn

6. ELISABETH STÅLBRAND
36 år, undersköterska, 
Ulricehamn

7. BELLA COTTER
61 år, speciallärare/
konstnär, Ulricehamn

8. ARMEL HOMBESSA
43 år, hyresadministratör, 
Ulricehamn

9. TERESA BENKARCIK
65 år, kurator,
Ulricehamn

10. THERESE WESTMAN
41 år, behandlingsassistent, 
Ulricehamn

11. INGA-MAJ LARSSON
59 år, rektor och  
förskolechef, Dalum

12. MARIO MALNAR
43 år, specialist i allmän-
medicin, Ulricehamn

13. LISA ÅKESSON
36 år, förskollärare,
Ulricehamn

14. NILS-WERNER CLAESSON
37 år, mjukvaruutvecklare, 
Ulricehamn

15. CHARLOTTA SUNDING
40 år, enhetschef äldreom-
sorgen, Ulricehamn

16. JOHAN HELMROT
61 år, utvecklingschef, 
Marbäck

17. BERNT CARLSSON
74 år, pensionär,
Ulricehamn

18. CHATARINA STAAFJORD
50 år, sjuksköterska/produkt-
specialist. Ulricehamn

19. VERONIKA VARGGÅRDH
44 år, egenföretagare/
distriktssköterska, Vegby

20. EVA WRIDELL
73 år, pensionär,
Ulricehamn

21. ÅKE WALLGREN
77 år, pensionär,
Grönahög

Valsedlar finns i din vallokal!



TRE OMRÅDEN I FOKUS
Nya Ulricehamn har valt att lägga huvudfokus på tre områden. Dessa  
utgör kärnområdena för oss. Detaljerat partiprogram hittar du på  
följande sidor och på vår hemsida, www.nyaulricehamn.se.

FÖRSKOLA & SKOLA
Skolan och förskolan handlar om att våra barn och ung-
domar ska få den bästa starten i livet. Här måste politiken 
ha en vision om hur vi ska skapa förutsättningar för både 
trivsel och måluppfyllelse. Det blir allt svårare att rekrytera 

behörig personal och därför måste vi aktivt arbeta för en 
förbättrad personalpolitik, som gör att medarbetare vill 

stanna kvar i verksamheten samtidigt som vi blir attraktiva för 
nya personer som vill arbeta i vår kommun. Dessutom vill vi öka 
grundbemanningen i förskolan, fritidshemmet och skolan. 

VÅRD & OMSORG
Vi behöver fler händer i verksamheterna för att klara av att 
ge de anställda en bra arbetsmiljö och de äldre den bästa 
omsorgen. Servicenivån måste höjas för att personalen ska 
kunna ha mer tid för den sociala omvårdnaden. Vi vill verka 

för att det ska byggas fler trygghets- och äldreboenden.

LANDSBYGD & TILLVÄXT
Ulricehamns kommun är en landsbygdskommun där över 
hälften av våra invånare bor utanför centralorten. Nya 
Ulricehamn menar att förutsättningarna ska vara likvär-
diga, oavsett var man bor. Här har politiken ett stort ans-

var för att säkerställa den kommunala servicen samt skapa 
förutsättningar för näringsliv, skola och nya bostäder. Det 

räcker inte med att säga att vi ska ha en levande landsbygd - vi 
måste visa handling!



FÖRSKOLA & SKOLA
• JA till en ny F-6 skola med ändamålsenliga lokaler för särskolan i centralorten.
• NEJ till en stor ny samlad central högstadieskola. Satsa på renovering och om- 

och tillbyggnad av befintliga skolor.
• Större samverkan mellan skola och socialtjänst. 
• Skapa en tydlig personalstrategi för att säkra såväl framtida resursbehov som  

kontinuerlig individuell kompetensutveckling av befintlig personal.
• Öka grundbemanningen och kvalitén i förskolan, fritidshemmet och grundskolan 

genom att omvandla vikariepoolen till fasta tjänster.
• Anställa fler speciallärare och specialpedagoger.
• Avsätta medel för idrottsdagar som t.ex. vintersportdagar.
• Införa ett tvålärarsystem för att förbättra kvalitén för elever och lärare där det  

finns behov.
• Se över kommunens lönepolitik för lärare och rektorer för att minska löneturism.
• Öka underhållet av skolornas och förskolornas inom- och utomhusmiljöer.
• Höja läromedelsanslagen för att kunna köpa in uppdaterade läromedel till  

verksamheterna.
• Resursförstärkning måste till i elevhälsan. 
• Att Ulricehamns kommun verkar för en kompetenshöjning inom digitala lärmiljöer. 
• Återinföra resursskolor i Ulricehamns kommun.
• Lärares arbetstid ska ha fokus på lärande, inte administration och kringsysslor.
• Verka för att säkerställa resurser och kompetens inom förskola och skola. På  

enheterna utanför centralorten kan det göras genom ett lönetillägg.
• Värna trogna medarbetare genom ett lojalitetsbonussystem. Detta bidrar till att 

trygga kompetensförsörjning och kontinuitet. 

VÅRD & OMSORG
• Förbättra förutsättningarna för såväl chefer som anställda att kunna skapa en  

kvalitativ verksamhet och göra Ulricehamns kommun till en attraktiv arbetsgivare.
• Öka grundbemanningen för att främja en kvalitativ verksamhet med en god och 

hälsosam arbetsmiljö.
• Verka för individuell kompetensutveckling för att säkerställa god vård och omsorg.
• Skapa möjlighet för kvalitativa aktiviteter för de äldre.
• Att det byggs senior-, trygghets- och äldreboende i olika delar av kommunen. 
• Se över på vilket sätt man idag lägger arbetsscheman för personalen.
• Sträva åt att likställa ersättningarna mellan LSS och SoL.
• Utreda om det är rimligt att de boende ska betala en matkostnad på 3875 kr inom 

äldreomsorgen.



LANDSBYGD & TILLVÄXT
• Kommunen skall planera nya bostadsområden på landsbygden.
• Stimulera byggandet av hyresrätter utanför centralorten. 
• Fortsätta fiberutbyggnaden och arbeta för att installationskostnaden ska vara samma 

på landsbygd som i centralorten.
• Kommunen möjliggör barns behov av lek- och rekreationsmiljöer på landsbygden.
• Ge rimlig ersättning för skötsel av grönområden/badplatser till samhällsföreningar.
• Verka för att stärka och stimulera skolorna för att ha en levande landsbygd.
• Att en idrottsanläggning byggs i anslutning till Hökerums skola. 
• Stärka Näringsliv Ulricehamn AB:s (NUAB:s) roll i landsbygdsutvecklingen. 

HANDEL & MÖTESPLATSER
• Inrätta centrumnära parkeringsplatser för att främja centrumhandeln, exempelvis 

parkeringsdäck och korttidsparkeringar.
• Medverka till att fastställa en kommunal handlingsplan för hur vi tillsammans kan 

stärka och utveckla kommunens olika handelsområden.
• Skapa förutsättningar för samverkan mellan kommun, butiks-, fastighets- och  

restaurangägare och andra aktörer för att profilera handeln i kommunen. 
• Göra Stora torget mer attraktivt och levande samt skapa förutsättningar för en bättre 

mötesplats året runt.
• Förstärka Näringsliv Ulricehamn AB:s (NUAB:s) uppdrag att marknadsföra Ulrice-

hamn som turism- och handelsdestination.  

MILJÖ & HÅLLBARHET
• Sophämtningen vid hushållen ska innefatta kompost som används för att öka 

produktion av biogas.
• Upplåta mark för egen odling vid gamla och nya bostadsområden i Stubos regi.
• Kommunen ska gå med i Sveriges ekokommuner.
• Prioritera underhåll av kommunens lokaler. 
• Undersöka möjligheten att införa en citybuss.
• Se över möjligheten till söndagsöppet på återvinningscentralen Övreskog under 

mars – oktober.
• Minst hälften av kommunens inköp av livsmedel ska vara ekologiska.
• Kommunens energibolag upprättar fler laddstationer för elbilar, både i staden och 

på landsbygden. 
• Initiera en utredning av en eventuell avgift vid laddning på kommunala  

laddstationer. 



”Nya Ulricehamn kommer alltid vara en 
kraft som verkar för att prioritera våra  
kommunala kärnverksamheter; vård,  
skola och omsorg.”



FRITID & KULTUR
• Musikskolan skall vara kvar i sina befintliga lokaler på Bogesundsskolan samtidigt 

som den utvecklas till en kulturskola.
• Utreda möjligheten att bygga en större utomhusscen för kulturarrangemang.
• I samband med nybyggnationen av stadsbiblioteket säkerställa att anslagen står i 

relation till en vital och framåtriktad biblioteksverksamhet och att biblioteket ska vara 
öppet alla dagar i veckan.

• Kulturevenemang och offentlig konst ska finnas i hela kommunen.
• Att bibliotekets digitala utveckling även erbjuder utlåning av iPads.
• Verka för att bibehålla biblioteksfilialerna och utlåningsstationerna på landsbygden. 
• Verka för att kommunen tar fram en långsiktig kulturplan där det involveras ett fram-

tida kulturhus där olika former av kulturella aktiviteter kan mötas och där företag 
samt föreningar kan ha samlingar. Fram till dess bör kommunen avsätta resurser för 
att förbättra de större befintliga samlingslokalerna.

• Att aktivitetsstöd från 6 års ålder införs i kommunen. 
• Att ambitionsnivån höjs vid renoveringen av sim- och sporthallen för att öka  

attraktionskraften. Driften av anläggningen ska vara kvar i kommunal regi. 
• Att öppettiderna i simhallen utökas. Det ska vara öppet när folk är lediga, vilket även 

inkluderar sommaren och större helger. Dessutom vill vi att någon bana i simhallen 
är öppen för motionssim under förmiddagstid. 

• Sänka entrépriset i badhuset för personer som är 65+ för att stimulera till ett fortsatt 
aktivt leverne. 

• Ungdomens hus får finnas kvar i nuvarande lokaler. Dessutom vill vi arbeta för 
utökade öppettider. 

• Det ska vara gratis att åka längdskidor i konstsnöspåret på Lassalyckan för ung-
domar till och med gymnasieålder och personer som är 65+.

• Kommunen bygger en friidrottsanläggning/skolidrottsplats, vilken nyttjas av skolor, 
föreningar och allmänhet.

• Införa en fritidsbank, där det finns möjlighet att gratis låna den fritids- och idrotts-
utrustning som finns tillgänglig.

• Att en idrottsanläggning byggs i anslutning till Hökerums skola. 
• Utveckla Stadsparken som område och göra den mer tillgänglig och attraktiv.
• Kommunen ska slutföra sitt åtagande gentemot Ulricehamnsbygdens Ridklubb vars 

verksamhet påverkats i samband med utvecklingen av den nya handelsplatsen.  



JOBB & FÖRETAGANDE
• Att korrekta och kompletta ansökningar till Miljö- och samhällsbyggnad premieras 

för att korta handläggningstiderna och minska arbetsbelastningen. 

• Fördjupa samarbetet mellan kommun, skola, föreningsliv och företag för att  
exempelvis möjliggöra praoverksamhet samt påvisa den bredd av yrken som finns 
tillgängliga i kommunen.

• Utöka antalet feriearbetsplatser för ungdomar i den kommunala verksamheten.
• Att företagen är delaktiga i ett tidigt planeringsstadium när viktiga planer och  

strategidokument utformas.
• Ulricehamns kommun stimulerar nya företagsetableringar som bidrar med olika 

kompetensinriktningar.
• Att ett ännu större fokus läggs på att skapa fler företagsetableringar på Rönnåsen.
• Att det finns en hög planberedskap för mer byggklar mark för industrier och säl-

lanköpshandel runt om i vår kommun.
• Att fritidsstudiebidraget skall återinföras och prioriteras till dem som vill utbilda sig 

till bristyrken inom kommunal verksamhet.   

INFRASTRUKTUR & KOMMUNIKATION
• Att R40 byggs ut till motorväg mellan Ulricehamn och Jönköping.
• Att Ulricehamns kommun fortsätter att satsa på säkra och utmarkerade cykelvägar, 

såväl på landsbygden som i centralorten.
• Att alla i hela kommunen skall erbjudas fiberutbyggnad och att den ska vara färdig-

ställd hos beställaren före mandatperiodens slut år 2022.
• Verka för ett bättre underhållsarbete på kommunens vägnät. 
• Hastighetssänkning genom farthinder och säkra övergångsställen vid förskolor och 

skolor.
• Att det ska vara gratis att parkera i kommunen.
• Att gratis kollektivtrafik införs för dem som är 65+ samt undersöka möjligheten att 

införa detsamma för kommuninvånare till och med gymnasieåldern. 

DELAKTIGHET & INTEGRATION
• Det ekonomiska biståndet ska delas lika mellan båda parter i en familj.
• Att bättre ta vara på människors kunskap, utbildning och erfarenhet för att matcha 

efterfrågan på arbetsmarknaden.
• Att nyanlända ska börja läsa svenska omgående, även om de inte fått uppehållstill-

stånd. Språket är grunden till allt.

  



Bro vid Årås Kvarn

“Vår strävan är lika stark som vårt 
fokus på den enda fråga vi verkar 
för; att forma en kommun som 
passar för alla, i alla skeden i 
livet, var du än bor.”



Bro vid Årås Kvarn

BYGGA & BO
• Bygga olika typer av bostäder och villaområden i hela kommunen för yngre, familjer 

och äldre för att skapa en större bostadsrotation. 
• Stubo ska vara den drivande aktören gällande hyresrätter.
• Kommunen ska tillåta att det byggs fler sjönära boenden, så länge det inte 

förhindrar allmänheten att få tillgång till strandlinjen.
• Säkerställa att tomtmarknaden är tillgänglig för alla genom att återinföra en tomtkö 

i kommunen. Exempelvis kan vissa tomter vara körelaterade, andra gå ut på bud-
givning och några på lottning. 

• Nämndhusets lokaler rivs och attraktiva boenden uppförs. Ett seniorboende eller 
trygghetsboende skulle vara utmärkt att bygga här.

• Nybyggnation i centrala Ulricehamn ska i största möjliga mån ta hänsyn till och  
bevara nuvarande arkitektoniska utformning som idag präglar centrala Ulricehamn. 

• Kommunen ska sträva åt att alltid kunna erbjuda detaljplanerad och byggklar mark 
för olika boendeformer.

 

DEMOKRATI & POLITIK
• Alltid prioritera kärnverksamheterna vård, omsorg och skola.
• Avskaffa det utökade antalet kommunalråd. 
• Satsningar ska göras både på landsbygd och i centralort. 
• Alltid stå för en öppenhet och transparens i viktiga kommunala frågor och beslut. 
• Vara tillgängliga och lyhörda för dialog med medborgare, tjänstemän och politiker i 

kommunen. 
• Verka för att mjuka värderingar ur ett personalperspektiv värderas högt. 
• Att alla partier i kommunfullmäktige skall vara representerade i kommunens  

beredningar.
•  Utvärdera nuvarande politiska organisation och undersöka möjligheten till att åter-

införa kommunala nämnder för att säkerställa att fördjupad kunskap är grunden i 
viktiga kommunala beslut.

• Sträva efter breda politiska överenskommelser i större frågor. 
• Arbeta för en tydligare medborgardialog.
• Att ett voteringssystem införskaffas i politiken för att effektivisera politiska möten och 

minska kostnaden för dessa.
• Minska de politiska kostnaderna genom att sänka det så kallade mandatstödet med 

200 000 kr.
  



Nya Ulricehamn är ditt eget lokala parti. Det är dags för en 

förändring och din röst gör skillnad!

www.nyaulricehamn.se 
www.facebook.com/nyaulricehamn

info@nyaulricehamn.se

15 skäl att rösta NU
• Våra skattepengar ska i första hand prioriteras till kärnverksamheterna. 

• Kommunala satsningar ska göras både på landsbygden och i centralorten. 

• Senior- och trygghetsboenden ska finnas i olika delar av kommunen. 

• Ökad grundbemanning inom vård och omsorg. 

• Ingen ny gemensam högstadieskola i centralorten. Satsa på befintliga skolor. 

• Kommunens förskolor och skolor ska rustas upp för en god lär- och arbetsmiljö. 

• Resurser ska finnas så att lärare hinner möta alla barns och elevers behov. 

• Barngrupperna i förskolan ska minskas. 

• Kommunens miljöarbete ska återupprättas och förstärkas. 

• Större öppenhet och transparens i viktiga kommunala frågor och beslut. 

• Minska det politiska styret med färre kommunalråd.  

• Fri kollektivtrafik för dem som är 65+ samt barn och ungdomar upp till 19 år. 

• Utökade öppettider i simhallen. 

• Verka för att kommunen tar fram en långsiktig kulturplan.  

• Höj ersättningen för skötsel av grönområden och badplatser på landsbygden.
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