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Nu ser vi framåt!
Nya Ulricehamn (NU) blev efter förra valet kom-
munens näst största parti och vi har sedan dess styrt 
Ulricehamns kommun tillsammans med Centerpar-
tiet (C). I det gemensamma kommunalpolitiska  
handlingsprogrammet prioriterade vi 75 punkter. 
Alla är genomförda eller håller på att genomföras. 
 Innevarande mandatperiod har varit annorlunda 
på många sätt. Drygt två år har präglats av pande- 
min och i februari inleddes kriget i Ukraina. Till-
sammans har dessa två händelser förändrat världen 
för alltid. Framför allt pandemin har inneburit stora 
utmaningar och uppoffringar för verksamheterna, 
personalen och kommuninvånarna. Vi har genom-
fört rejäla satsningar på både lärande och välfärd. 
Meritvärdena i årskurs 9 har aldrig varit högre än 
vad de var 2021. Vi har påbörjat arbetet med att 
förbättra näringslivsklimatet och att bli Sjuhärads 
mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Dessutom 
har vi skapat en större öppenhet och mer transpar-
ens i politiken, vilket är nödvändigt för demokratins 
utveckling. Våra satsningar har kommit både lands-
bygden och centralorten till del och så vill vi att det 
ska fortsätta att vara.
I årets val siktar vi högre. Vår målsättning är 
att bli kommunens största parti och ta över ord-
förandeklubban i kommunstyrelsen. Nya Ulrice-
hamn kommer alltid att vara en kraft som ständigt 
verkar för att prioritera våra kommunala kärnverk- 
samheter, områden som alla kommuninvånare 
oavsett ålder och bakgrund får glädje av. Vi hoppas 
på nytt förtroende och lovar att fortsätta arbeta för 
Ulricehamns kommuns bästa. 
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Valprogrammet hittar du i  
slutet av magasinet och på  

vår hemsida.

UTVECKLING UTANFÖR CENTRALORTEN
En landsbygdskommun ställer krav på infrastruktur 
och kommunal service. För att samhällena utanför 
centralorten ska expandera krävs det att kommunen 
planerar nya bostadsområden. Vi vill börja i Höke- 
rum som är strategiskt placerat. Ny idrottsplats/fot-
bollsplan och upprustning av delar av idrottshallen 
är två satsningar som också är av vikt för samhället. 
 Vi vill prioritera upp utbyggnaden av gång- och 
cykelvägar i kommunen. Belysning måste till för att 
skapa trygghet.

BYGGA HÅLLBART OCH ESTETISKT
Centralorten är attraktiv och expanderar. Vi vill ställa 
hårdare krav vid nybyggnation gällande materialval 
och utformning. Ulricehamn är en ort som kräver en 
stor omsorg i detta, utan att fastna i en bevarande- 
kultur.   
 Vi ska bygga hållbart och mer i trä, så långt det är 
möjligt. Inga fler höghus (fler än fyra våningar) i de 
centrala delarna. Vi säger nej till en exploatering av 
marknadsplatsen, den öppna ytan med dess parke-
ringar behövs. 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Partiledare, Nya Ulricehamn

NYA ULRICEHAMN

  LÄRANDE OCH VÄLFÄRD
Under mandatperioden har vi gjort rejäla satsningar, 
men vi nöjer oss inte där. Vi ser att utmaningarna 
inom lärandet är fortsatt stora och det vill vi jobba 
med för att rätta till. Antalet barn/elever i behov av 
särskilt stöd ökar. Därför vill vi se tidiga insatser, en 
förstärkt elevhälsa, ett utökat tvålärarskap och mer 
resurser till flexgrupper. 
 Inom välfärden behöver en ökad grundbemanning 
till för att brukarna ska få en större kontinuitet och 
för att personalen ska hinna med. Hemtjänsten har 
det för tight mellan besöken och den sociala biten 
får stå tillbaka. En pool med fastanställd personal 
behöver skapas inom välfärden. 
 Vi vill se ett större inflytande för chefer och person-
al på våra olika enheter. En decentralisering innebär 
att organisationen som helhet måste ses över. Exem-
pelvis ska schemaläggning ske så nära verksam- 
heten som möjligt.  

MIKAEL LEVANDER



Hur har det gått?
E fter valet 2018 bildade vi ett minoritets-

styre med Centerpartiet och tillsammans 
tog vi fram ett så kallat kommunalpoli-
tiskt handlingsprogram (KPH). Det var ett 
givande och tagande från våra respektive 

valprogram och till slut enades vi om ett KPH med 
ett 75-punkters program, där samtliga punkter 
kommer att vara genomförda innan mandatperi-
oden är slut. Av vårt valprogram har vi helt eller 
delvis genomfört drygt 68% av punkterna.

Det går inte att exakt precisera hur det har gått 
i alla delar (utrymmet räcker inte till), men under 
perioden har vi gjort stora satsningar på framför 
allt kärnverksamheterna lärande och välfärd. 
Satsningar har gjorts både på landsbygd och i 
centralort. Vi har även tagit fram en näringslivs-
strategi, en handlingsplan för att bli Sjuhärads 
mest attraktiva offentliga arbetsgivare och arbe-
tat fördjupat med en demokratiberedning. Demo-
krati, öppenhet och transparens har varit ledorden 
under den här mandatperioden och så vill vi att 
det ska fortsätta att vara. 

Under de knappt fyra år som Nya Ulricehamn 
varit en del av minoritetsstyret har mycket hänt, 
men det finns givetvis mycket kvar och göra. Det 
speglar om inte annat vårt nya valprogram som du 
hittar sist i magasinet. Några punkter vill vi lyfta 
fram från den gångna mandatperioden. Häng med, 
det blir mycket siffror!

EFTER NÄSTAN FYRA ÅR I MINORITETSSTYRE:

”En del politiker 
är som bildäck, så 

nerslitna att de inte 
längre har någon 

profil.”
 Ralph Boller

LÄRANDE
• Meritvärdena för åk 9 (2021) är de högsta som   
 uppmätts i kommunen sedan läroplanen Lgr11   
 infördes för drygt 10 år sedan. Meritvärdena för   
 2022 var inte klara när magasinet gjordes.Vi blir 
 inte förvånade om de gått ned eftersom pan-  
 demin pågått 80 procent av niornas studietid.   
 Det har inneburit inställda lektioner, fjärr- och   
 distansundervisning samt hög sjukfrånvaro  
 bland lärare och elever. 

• Den ekonomiska ramen för sektor lärande har   
 ökat med 91,5 mnkr under mandatperioden,   
 varav 45,9 mnkr har tillförts i budgetsatsningar.

• De satsningar inom lärandet som vi är mest   
 stolta över är de som berör barn och elever   
 i behov av särskilt stöd, tvålärarskap i mate-  
	 matik,	flexgrupperna,	resursförstärkningarna		 	
 inom förskolan, lönesatsningarna, lärome-  
 delssatsningen, lärarassistenterna, stärkt   
	 elevhälsa,	fler	biträdande	rektorer,	särskolesats-		
 ningarna och matematiksatsningarna.

• Följande förskole- och skolgårdar har byggts   
 om helt eller delvis: Hästhoven, Lyckan, Tre   
 Rosor, Lingontuvan, Dalum, Kvarnlyckan,   
 Hössna, Tvärred, Vegby, Hökerum, Timmele,   
 Blidsberg och Ulrikaskolan.

• Vi lyckades stoppa en stor central högstadieskola  
 för 1 100 elever och i stället blir det tre högsta- 
 dieskolor (två i centralorten och en i Ätradal).  
 Dessutom blir det en ny F-6 skola.

• Följande förskolor/skolor har blivit eller håller   
 på att bli om- till- eller nybyggda:  
 Hästhoven, Lyckan, Tre Rosor, Dalum, Hössna,   
 Marbäck, Tvärred, Vegby, Hökerum, Stenbocks-  
 skolan, Ulrikaskolan och Tingsholm.

VÄLFÄRD
• Den ekonomiska ramen för sektor välfärd har   
 ökat med 91,5 mnkr under mandatperioden,   
 varav 29,75 mnkr har tillförts i budgetsatsningar.

• De satsningar inom välfärden som vi är mest  
 stolta över är de som berör förstärkt bemanning  
 inom äldreomsorgen, utvecklingen av välfärds-  
	 teknik,	flera	satsningar	på	socialt	förebyggande			
 insatser, en ny enhetschef till äldreomsorgen,   
 höjd habiliteringsersättning, att lokalvården  
 inom  äldreomsorgen numera sköts av annan   
 personal, lönesatsningen, volymökningar inom   
 verksamheterna, ombyggda/tillbyggda verk- 
 samhetslokaler så som gruppbostäder, service-  
 bostäder och vård- och omsorgsboende samt  
 kostnadstäckningen för dessa. 

• Följande verksamheter har byggts om helt eller   
 delvis och färdigställts under mandatperioden:   
 Ny avdelning på Ekero, Fållornavägens gruppbo- 
 stad, Åsundavys gruppbostad, Fållans dagliga   
 verksamhet, Köket på ströget/Järnvägstorget,   
 Fotåsen, Markuslyckedreven och baslägenhet-
 erna på Nillas väg och Tre Rosors väg. 

• En lyckad omorganisation har genomförts inom   
 sektor välfärd.  

ÖVRIGT
•	Varje	år	genomförs	Nöjd-Kund-Index	(NKI)	med		 	
 kunder som har haft kontakt med miljö- och   
 samhällsbyggnad i olika ärenden. Vi har jämfört  
 2018 års siffror (året innan vi tillträdde) med   
 2022 års siffror.  
       Företag nöjda med kommunens hantering av 
 bygglovsärenden har ökat från 34% till 57%,  
 övriga nöjda med kommunens hantering av   
 markupplåtelser har ökat från 71% till 94%,  
 företag nöjda med kommunens hantering av   
 miljöärenden har ökat från 63% till 86%.

• När mandatperioden är slut kommer vi att ha be- 
 sökt alla verksamheter inom lärande och välfärd,  
 vilket har varit mycket uppskattat.   
•	Utbyggnaden	av	fiber	är	klar	i	samtliga	tätorter.			
 Idag kan mer än 96% av Ulricehamns kommuns  
	 alla	hushåll	och	företag	fiberansluta	sig.

• Följande lekplatser har byggts om helt eller del-  
 vis: Hökerum, Nitta (Kvarnvägen & Lilla vägen),   
 Timmele, Älmestad, Blidsberg och Stadsparken.

• Under mandatperioden har Miljö- och samhälls-  
 byggnad gett 1 205 bygglov, arbetat fram 29   
 detaljplaner, 23 planbesked och fram till och 
 med maj har det gjorts 2 720 tillsynsärenden.

• 130 medborgarförslag och 125 motioner har   
 hittills besvarats under mandatperioden.

• Vi har tillfört mer personal till Miljö- och byggen-  
 heten.



Landsbygds- 
kommunen  
Ulricehamn

Att hela kommunen ska leva är ett välkänt begrepp. 
Men hur tänker sig Nya Ulricehamn landsbygds- 
kommunen i framtiden?

ANNA-KARIN SELLBERG, ELIN TORSTENSSON

T ill ytan är Ulricehamns kommun störst i Västra 
Götaland med en befolkning som till största delen 
bor utanför centralorten. Som landsbygdskommun 

ställer det krav på både infrastruktur och kommunal 
service. Nya Ulricehamn har sedan starten varit tydliga 
med att det exempelvis måste finnas skolor och försko-
lor även i övriga orter. Anna-Karin Sellberg uttrycker 
det på ett bra sätt.
 - Det ska vara lätt att bo på landsbygden!
Att lägga ner kommunal service är ett nederlag. Här gäl-
ler det att hitta strategier för att de mindre orterna istället 
utvecklas och attraherar människor att flytta in. 
 - Jag tycker att vi som politiker måste ta ansvar för att 
hela kommunen ska leva, inte bara centrala Ulricehamn. 
Vi behöver satsa på landsbygden. För mig är barnen 
framtiden för att få vår landsbygd att leva. Vi behöver 
fortsätta rusta upp lekplatser, skolgårdar och renovera 
förskolor och skolor. Med kommunens storlek är det 
extra viktigt att våra små förskolor och skolor får finnas 
kvar så att vi får så kort restid som möjligt för barnen. 
Föryngringen av våra mindre orter leder också till att vi 
kan behålla våra mindre matvaruaffärer. De är viktiga 
sociala knutpunkter som inte bara säljer mat, de fungerar 
även som bank och paketutlämning, säger Anna-Karin.

BETYDELSEN AV SKOLOR OCH FÖRSKOLOR menar 
Elin Torstensson är central, och hon har sin vision klar.
 - Min vision för landsbygden är att det ska kännas lätt 
att leva. Det ska finnas uppdaterade skolor, förskolor 
och lekplatser, men också möjligheter för föreningslivet 
att kunna blomstra. Det är idag många barnfamiljer som 
vill flytta ut och det är viktigt att vi som väljer att bo på 
landet ändå känner att vi kan ha nära till dessa saker för 
våra barn. Man ska kunna växa upp och bli gammal på 
samma ställe, säger Elin.

EN STOR DEL av mandatperioden har frågan kring 
högstadiet diskuterats och debatterats. Nya Ulricehamn 
har under processen haft den klara uppfattningen att 
Ätradalsskolan i Timmele spelar en viktig roll även ur 

ett landsbygdsperspektiv. Allt ska inte bara finnas inne i 
Ulricehamn. Nu sker också en stor satsning på om- till- 
och nybyggnation av ett flertal skolor i hela kommunen. 

MEN SKOLAN I SIG kan inte bygga en levande lands-
bygd. Föreningslivet har en viktig och avgörande del i 
landsbygdens framtid och är också en fråga som  
Anna-Karin brinner för.
 - En hjärtefråga för mig i årets val är att vi i Nya Ul-
ricehamn vill utveckla föreningsstödet för de föreningar 
som verkar ute på landsbygden. Om barn och ungdomar 
kan ha en meningsfull fritid i sin by underlättar det inte 
bara livspusslet, det stärker också byandan. 
 Anna-Karn lyfter också en annan faktor som kommu-
nen har möjlighet att påverka, nämligen inköpen av mat 
till de olika verksamheterna.
 - En viktig del att verka för på landsbygden är att 
underlätta för egenföretagare. Varje gård som producerar 
livsmedel är ett företag. Med en allt oroligare omvärld 
blir det väldigt tydligt att vi blir mer och mer bero-
ende av att vara självförsörjande både med livsmedel 
och skog. Nya Ulricehamn som parti ska verka för att 
förenkla inköp av lokalproducerat i upphandlingar till 
kommunen.

EN FRÅGA SOM Nya Ulricehamn drivit sedan partiet 
startade är att kommunen måste planera nya bostadsom-
råden på landsbygden på samma sätt som i centralorten. 
 - Vi kommer att arbeta för att det ska byggas olika 
typer av bostäder i våra samhällen utanför centralorten, 
säger Anna-Karin.
 När det gäller nya bostadsområden beskriver partiet 
tydligt att Hökerum är en ort där man vill börja. I den 
så kallade översiktsplanen finns också andra områden 
utpekade inför framtiden. Kommunen har fantastiska 
möjligheter att utveckla sin landsbygd, men det krävs att 
det finns politiker som är beredda att ta ansvar.  
Anna-Karin och Elin är två av dem. 



Måluppfyllelse 
och studiero 

M åluppfyllelse är ett begrepp som ofta lyfts 
och diskuteras både i politiken och i media. 
Oroligheterna i flera av kommunens skolor är 

en annan viktig fråga som handlar om elevers trygghet 
och studiero. Allt hänger ihop och behöver arbetas med 
på olika sätt.
 - Jag har två frågor som jag brinner för eftersom vi 
måste arbeta både kortsiktigt och långsiktigt. Vi kan 
inte bara släcka bränder utan måste även ha ett s.k. 
“helikopterperspektiv”. Målet att bli Sjuhärads mest att-
raktiva arbetsgivare är direkt kopplat till resultat och att 
säkra personalförsörjningen inom lärande och välfärd 
för framtiden, vilket är oerhört viktigt på lång sikt. Där 
behöver vi fokusera på att lärare i huvudsak ska vara 
specialister på att just undervisa. Personalens sociala ar-
betsmiljö behöver skyndsamt förbättras och långsiktigt 
måste vi även höja lönerna. Vi måste omgående stoppa 
hot, våld och kränkningar i skolan, menar Annie.

I SITT RESONEMANG lyfter Annie också upp vad man 
konkret behöver göra för att komma till rätta med de 
problem som finns just nu. Tvålärarskapet behöver 
utvecklas, liksom de s.k. flexgrupperna och möjligheten 
till en resursskola behöver utredas. Dessutom behöver 
elevhälsan och socialtjänsten stärkas. 
 - En akut fråga är att driva på samarbetet mellan 
socialtjänst, skola och polis ytterligare. Detta för att 
arbeta brottsförebyggande och för att omgående stärka 
föräldrar i sitt ansvar som just föräldrar. Vi måste aktivt 
och skyndsamt motarbeta etablering av kriminella nät-
verk och bruk av narkotika. Vi behöver också utveckla, 
stärka och bredda föreningslivet, utveckla Ungdomens 
hus och ha vuxna som är nära ungdomarna i situationer 
där det finns risk för våldsamma och hotfulla miljöer 
samt bruk av narkotika. Kanske i form av fler fältassis- ANNIE FAUNDES, LISA ÅKESSON

tenter, något som polisen har efterfrågat i kommunen, 
fortsätter Annie.

ALLT KOSTAR PENGAR och Annie menar att vi i nästa 
års budget måste göra en kraftsamling för att arbeta 
med frågorna så att personal ska orka och familjer ska 
hålla ihop.
 - Politiken kan styra med mål kopplat till ekonomiska 
medel. Vi behöver samarbeta i de stora frågorna och 
skolan är en sådan.

ANTALET BARN I kommunen växer och under de se-
naste åren har nya förskolor byggts och fler är på gång 
för att möta behoven. 
 - I Ulricehamn har vi en förskola vi ska vara stolta 
över. Vi har många professionella, kunniga och drivna 
förskollärare och övrig personal. Vi har en bra förskol-
lärartäthet sett till riket, vilket är en del i att säkerställa 
kvalitet i undervisningen, säger Lisa.
 Även om mycket är bra menar hon vidare att det 
också finns områden som behöver förbättras och att 
det är politikens ansvar att rätt resurser finns för att 
måluppfyllelsen ska uppnås. 
 - För att öka måluppfyllelsen i skolan är det viktigt att 
vi kan tillgodose barnens behov redan i förskolan. Vi 
behöver arbeta för att få ner barngruppernas storlek så 
de bättre följer Skolverkets rekommendationer. Resurs-
fördelningsmodellen behöver också ses över och mer 
pengar behöver skjutas till för att öka personaltätheten.
 Resurser innebär oftast mer pengar, men förändrade 
arbetssätt och att använda personalens kvalifikationer 
rätt är också en faktor för framgång, och Lisa avslutar:
 - Rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats!

Den fråga som kanske mest förknippas med Nya Ulricehamn är skolan och 
förskolan. Flera partimedlemmar jobbar inom lärandesektorn, vilket medför 
kompetens och ett kunnande i lärandefrågor. Två av dem är Annie Faundes 
och Lisa Åkesson som i sitt politiska engagemang brinner för lärandet.



Bygg smart  
och hållbart
En av frågorna som Nya Ulricehamn drivit ända från starten är hur 
nya hus byggs i centralorten. Aktuella frågor är marknadsplatsen 
och att bygga det nya området Bergsäter i trä. Här har partiet en 
klar åsikt.

E n viktig fråga för kommunen är bostadsbebygg- 
elsen. Att ligga steget före i planering av nya 
områden är avgörande för kommunens utveck-

ling. Det ställer också krav på var det ska byggas och 
hur. Johan Helmrot och Mats Bogren i Nya Ulricehamn 
menar att politikerna måste vara tydliga i vad de vill och 
eftersträvar.
 - Planeringshorisonten måste vara minst tio år framåt 
i tiden och därför behöver olika planer tas fram i tid. 
Vår uppfattning är att vi som politiker ska främja all 
byggverksamhet i kommunen, både i tätorten och på 
landsbygden. Det är viktig att det byggs i olika delar 
av kommunen. Vi måste arbeta genom våra tjänstemän 
som är experterna, och implementera ett ”praktiskt sunt 
förnuft tänkande”. De ska även var tillgängliga och stöt-
tande för allmänheten om de har frågor vid exempelvis 
bygglov.

ATT BYGGA NYTT i centrala Ulricehamn har och kom-
mer alltid vara en fråga som många har åsikter om. Det 
är en stad med lång historia som därmed ställer krav. 
Mats Bogren menar att det gäller att bygga smart.
 - Varje tidsperiod ska naturligtvis kunna sätta sin 
prägel på staden, den är inget museum. Men samtidigt 
gäller det att bygga med en viss finkänslighet. Det gäller 
inte bara det estetiska, utan också hur högt man bygger 
husen. Här finns exempel som inte är så lyckade tyvärr. 
 Nya Ulricehamn har från starten haft en tydlig linje 
att högre hus än fyra våningar inte är lämpliga i de mest 
centrala delarna. Det förstör siktlinjerna i staden ner 
mot sjön. Att bygga smart, det vill säga rätt hus på rätt 
plats, menar både Mats och Johan är viktigt, men smart 
är också att bygga hållbart. 

 - Att bygga hållbart har blivit modernt och ännu mer 
populärt kommer det att bli. Jag föreslår att vi ska utbil-
da ett antal tjänstemän på Miljö- och samhällsbyggnads-
kontoret i hållbara tekniker, precis på samma sätt som 
man på 80-talet utbildade tekniker i ett energieffektivt 
byggande. Dessa experter kan sedan användas både som 
rådgivare för enskilda medborgare och i kommunens 
byggprojekt, menar Johan.
 - Dessutom måste vi minska byggandet i betong och 
gå över till trä i så stor utsträckning som möjligt. Här är 
vi som kommun i ett perfekt läge när det nya området 
Bergsäter ska byggas. Gör det till en stadsdel i trä! Kan 
andra kommuner, så kan vi, säger Mats. 

MARKNADSPLATSEN I ULRICEHAMN är en fråga där 
Nya Ulricehamn tydligt tagit ställning och som enda 
parti i kommunstyrelsen motsatt sig en exploatering av. 
Mats menar att det finns flera skäl.
 - Dels är vi i stort behov av parkeringsplatserna med 
tanke på att befolkningen växer, dels blir det färre par-
keringsplatser i centrum i och med det nya kulturhuset. 
Dessutom vill vi inte förtäta staden just här, då det blir 
för instängt. Dessutom byggs höghus på andra sidan 
Lindängsvägen och det planeras för flera höghus utmed 
Falköpingsvägen. Vi behöver öppna ytor i centrum!
 Det är synpunkter som Johan delar och han menar 
också att det ska byggas där det passar in.
 - Marknadsplatsen fungerar idag inte bara som 
parkering, utan även som samlingsplats för resor och 
event. Höga hus bör placeras i sluttningar där de enklare 
går att anpassa till omgivningarna, eller längre ut från 
centrum. 

JOHAN HELMROT, MATS BOGREN



KOMMUNÖVERGRIPANDE
• Personaltätheten inom kärnverksamheterna ökar.
• Ett tillitsbaserat och inkluderande ledarskap genomsyrar våra verksamheter.
• Bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare.
• Den centrala schemaläggningen ses över.
• Möjliggöra kompetenshöjande insatser.
• Fler ska få möjlighet att validera sig.
• I budget prioritera underhållet av kommunens lokaler. 
• Utveckla samverkan mellan olika instanser ytterligare (skola, socialtjänst, polis m.fl.). 

MILJÖ & HÅLLBARHET
• Det byggs fler laddstationer i hela kommunen.
• Det tas fram en energi- och klimatplan.
• Öka tillgängligheten på återvinningscentralen Övreskog.
• Solceller sätts upp på fler kommunala byggnader.
• Lantbrukare som har betande djur, sköter sina åtagande och bidrar till öppna landskap 

premieras genom reducerad miljötillsynsavgift.
• Det ställs krav på större klimathänsyn vid upphandlingar.
• En solcellspark anläggs i kommunen. 
• Kommunen ställer krav på kompensatoriska åtgärder om grönområden tas i anspråk.
• Upphandla ett modernare sophanteringssystem.
• I budget prioritera utbyte av inredning och leksaker för att få till giftfria förskolor.

JOBB & FÖRETAGANDE
• Kommunens service, bemötande och myndighetsutövning utvecklas för att skapa ett 

bättre näringslivsklimat.
• Få fler företagsetableringar på Rönnåsen. 
• Fördjupa samarbetet mellan kommun, skola, föreningsliv och näringsliv.
• Bättre ta tillvara företagarandan hos nyanlända.
• Bryta ner upphandlingar i mindre delar för att möjliggöra lokala anbud.
• Antalet ferieplatser utökas.
• Kommunen erbjuder sina anställda kompetensutveckling inom bristyrken.

INFRASTRUKTUR & KOLLEKTIVTRAFIK
• Utbyggnaden av gång- och cykelvägar fortsätter i kommunen.
• R40 byggs ut till motorväg mellan Ulricehamn och Jönköping.
• Fri kollektivtrafik införs för dem som är 65+.
• Utreda vad det skulle kosta att införa fri kollektivtrafik för barn och ungdomar.
• En hastighetsplan tas fram för de tätorter som saknar en sådan.
• Få till ett stationsläge i Ulricehamn på Götalandsbanan.
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Efter valet 2018 gick posten som  
ordförande i kommunfullmäktige till 
Nya Ulricehamn och Dario Mihajlovic.

V alframgången 2018 innebar att Nya Ulricehamn 
blev näst största parti. Samarbete med andra 
partier behövdes för att forma ett styre under 

mandatperioden. Att skapa en majoritet visade sig inte 
vara enkelt och till sist formade Nya Ulricehamn och 
Centerpartiet det vi kallar ett minoritetsstyre, alltså att 
partierna tillsammans har mindre än hälften av röster-
na. I det samarbetet fördelades olika poster och efter 
höstens ”manglingar” med andra partier valdes Dario 
Mihajlovic till ordförande i kommunfullmäktige. En 
post som förr i tiden benämndes som borgmästare!
 
DARIO BERÄTTAR ATT han kom in sent i politiken, 
men med ett brinnande intresse och engagemang.
 - Våren 2018 beslutade jag mig för att närvara på 
ett partimöte med Nya Ulricehamn och sedan dess har 
jag varit aktiv som politiker. Att det blev just ett lokalt 
parti var det aldrig någon tvekan om. Ett ungt parti med 
samma värdegrund och tankar som jag själv hade. Att 

ta tillvara på den fina kommun 
som vi lever i, genom att satsa 
på våra unga och äldre. Våra 
unga är vår framtid och ska få 
chansen att utvecklas i en trygg 
miljö. Våra äldre ska på ett 
värdigt sätt få avnjuta pensio-
nen efter ett långt arbetsliv. Det 
var dessa frågor som väckte min 
nyfikenhet ännu mer och något 
som jag brinner för personligen.

EFTER VALFRAMGÅNGEN 
menar han att det var givet att 
Nya Ulricehamn skulle kliva 
fram och inneha posten som 
ordförande, även om han själv 
inte hade någon tidigare erfa-
renhet.

 - Det är ett ärofyllt uppdrag som föll på mig, ett 
uppdrag som vanligtvis axlas av den erfarne politikern. 
I stället var det en oerfaren man som fick äran att leda 
fullmäktige, säger Dario.
 Tiden går fort och nu är det val igen och Dario hopp-
as givetvis på en fortsättning.
 - Efter fyra år med många erfarenheter och upplevel-
ser står jag redo för höstens val! 

ATT LEDA KOMMUNFULLMÄKTIGE är ett deltidsupp-
drag, men också ett hedersuppdrag som innebär mer än 
att bara vara ordförande på kommunfullmäktiges möten.
 - Ordföranderollen har varit utvecklande för mig som 
individ. Att leda fullmäktige, hålla tal, möta nya svenska 
medborgare, fira kommunens 100 åringar med mera 
är erfarenheter som jag tar med mig för livet. Allt tack 
vore ett lokalt parti som så många andra inom kommu-
nen trodde på och för det förtroendet tackar jag er alla 
ödmjukast, avslutar Dario.
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BYGGA, LEVA & BO
• Marknadsplatsen inte bebyggs med bostäder, då parkeringsplatserna behövs.
• Det även fortsättningsvis ska vara gratis att parkera i kommunen. 
• Det finns detaljplanerad mark för både bostäder och industri i olika delar av kommunen.
• Det inte byggs högre hus än fyra våningar i de mest centrala delarna av Ulricehamn.
• Det planeras för nya bostäder i de södra delarna av kommunen om batterifabriken i 

Lockryd byggs.
• Fler sjönära boenden ska tillåtas i kommunen, så länge det inte hindrar allmänhetens 

tillgång till strandlinjen.
• Nya kommunala byggnader ska så långt det är möjligt byggas i trä.
• Nämndhusets lokaler rivs och ett attraktivt seniorboende/trygghetsboende uppförs.
• Lediga tomter på landsbygden iordningsställs, marknadsförs och säljs.
• De fördjupade översiktsplanerna uppdateras.

DEMOKRATI & POLITIK
• Arvodet för förtroendevalda inte höjs med en miljon kronor enligt nu liggande förslag.
• Alltid prioritera kärnverksamheterna vård, skola och omsorg.
• Satsningar görs både på landsbygd och i centralort.
• Vara tillgänglig och lyhörd för dialog med medborgare, tjänstemän och politiker.
• Värna om öppenhet och transparens i viktiga kommunala frågor och beslut.
• Sträva efter breda politiska överenskommelser i större frågor.

KULTUR & FRITID
• Kommunen är med och delfinansierar en ny idrottsplats i anslutning till Hökerums skola. 
• Föreningsstöden ses över, anpassas och justeras.
• Driftsstöd utbetalas till hembygdsföreningar.
• Det sker en fortsatt upprustningen av lekplatser runt om i kommunen.
• En hundrastgård anläggs, men en förening får sköta den.
• En friidrottsanläggning/skolidrottsplats byggs på grusplanen vid Tingsholm.
• Utreda möjligheten att bygga en större utomhusscen för kulturarrangemang. 
• Stenbocksskolans aula renoveras till en kulturscen när verksamheten flyttar till ny skola.
• Kulturhuset blir en given mötesplats och att delar av museisamlingen ställs ut.
• En upprustning och utbyggnad av kommunens skatepark ska ske.
• Kulturevenemang och offentlig konst ska finnas runt om i kommunen.
• Skolbibliotekens budgetanslag höjs. 
• En ny modern simhall byggs.
• Utveckla Sturebadet med större sandstrand och längre brygga som tillgänglighets- 

anpassas.
• En basketplan utomhus anläggs i kommunen.
• En offentlig toalett anläggs i Stadsparken.
• Ungdomens hus ska verka även utanför centralorten.
• Införa en fritidsbank, där det går att låna idrotts- och fritidsutrustning.

LÄRANDE
• Fortsätta utveckla arbetet med tvålärarskapet. 
• Tidiga, intensiva och tydliga insatser ges till barn och elever i behov av särskilt stöd och 

där ett normbrytande beteende förekommer.
• Bygga ut flexgrupperna.
• Utreda särskild undervisningsgrupp/resursskola. 
• Genomföra en översyn och genomlysning av resursfördelningsmodellerna.
• Fritidshemmens kvalité och likvärdighet höjs.
• Ett ökat föräldrastöd ska erbjudas genom en föräldrautbildning.
• Utreda vad som skulle krävas för att nå Skolverkets rekommendationer beträffande  

barngruppernas storlek i förskolan.
• Ge elevhälsoteamen bättre förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande och före- 

byggande.
• Måltiderna i skolan måste i större utsträckning planeras utifrån att eleverna äter sig  

mätta och får energi för hela skoldagen.
• Alla pedagoger får en utbildning inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
• Avsätta medel för att genomföra vintersportdagar. 
• Det inte etableras fler friskolor i kommunen.
• Utreda kostnaden och möjligheten för att Älmestads förskola och bibliotek byter plats för 

att få mer ändamålsenliga lokaler för förskolan.
• Det blir fler verksamheter som drivs av personal på så kallad intraprenad.
• Minska avståndet mellan personal/politik genom att införa en plattare organisation inom 

lärandet.

VÄLFÄRD
• Skapa en pool med tillsvidareanställd personal inom välfärden.
• Utreda en förlängning av nattarbetspassen från 9 till 10 timmar per natt efter önskemål 

från personal.
• Byggnationen av samverkanshuset (vård- och omsorgsboende/förskola) på Bergsäter 

påbörjas.
• Förbättra samverkansprocessen mellan kommunal sjukvård, primärvård och sjukhusvård.
• Kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet ska sänkas.
• Fältassistenter ska finnas i tjänst på kvällar och helger och arbeta förebyggande. 
• Resurser sätts in på ett tidigt stadium för att motverka en eventuell drogdebut. 
• Bidrag till arbetsskor till vård- och omsorgspersonal och hemtjänst.
• Stärka det hälsosamma och förebyggandet arbetet genom att skapa förutsättningar för 

kvalitativa aktiviteter och rehab för äldre.
• Internet finns tillgängligt i allmänna utrymmen på vård- och omsorgsboenden.
• Minska hemtjänstgruppernas storlek för att de äldre ska få möta färre olika medarbetare 

och därigenom få en ökad trygghet och bättre kontinuitet. 
• Förbättra samverkansprocessen mellan kommunen och kommunala råden för funktions- 

nedsättningsfrågor och äldrefrågor.
• Kvinnojourerna ska få ett utökat bidrag.
• Inför fastare scheman alternativt längre schemaperioder.
• Arbetsresor med färdtjänst där du behöver hämta/lämna barn på förskola/fritids/skola 

endast räknas som en arbetsresa. 
• Utreda möjligheten att införa fri tid hos hemstjänsten enligt den s.k. Västerviksmodellen.
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TILLSAMMANS
gör vi skillna

www.nyaulricehamn.se
Tar parti för hela kommunen

 F   1 Mikael Levander, 49 år, politiker, lärare 1-7, Ulricehamn

 F   2 Annie Faundes, 51 år, grundskollärare 7-9, Ulricehamn

 F   3 Mats Bogren, 53 år, biträdande rektor, Ulricehamn

 F   4 Charlotta Sunding, 44 år, förändringsledare, Ulricehamn

 F   5 Dario Mihajlovic, 40 år, KFO, lärare F-6, Ulricehamn

 F   6 Micael Engström, 59 år, chef social omsorg, Ulricehamn

 F   7 Keijo Tuomisto, 69 år, ekonom, företagare, Ulricehamn

 F   8 Anna-Karin Sellberg, 46 år, undersköterska, Gällstad

 F   9 Bella Cotter, 65 år, speciallärare, konstnär, Ulricehamn

 F 10 Markus Håkansson, 57 år, verksamhetschef, Ulricehamn

 F 11 Johnas Drakpil, 59 år, driftchef, Ulricehamn

 F 12 Lisa Åkesson, 40 år, förskollärare, Ulricehamn

 F 13 Johan Helmrot, 65 år, utvecklingschef, Marbäck

 F 14 Peter Edström, 60 år, tidningsbud, Ulricehamn

 F 15 Mimmi Tankred, 33 år, familjehem, Ulricehamn

 F 16 Dalibor Dadic, 41 år, produktionstekniker, Ulricehamn

 F 17 Elin Torstensson, 27 år, lärarassistent, Humla

 F 18 Hajkaz Airapetyan, 30 år, egenföretagare, Ulricehamn

 F 19 Zrinka Marjanovic, 32 år, grundskollärare 7-9, Ulricehamn

 F 20 Elisabeth Stålbrand, 40 år, yrkeslärare, Ulricehamn

 F 21 Michael Willen Waltersson, 58 år, yrkeslär., snickare, Dalum

 F 22 Marko Biljan, 31 år, fysioterapeut, Ulricehamn

 F 23 Ida Thid, 31 år, elevassistent, Ulricehamn

 F 24 Mario Malnar, 47 år, specialist i allmänmedicin, Ulricehamn

 F 25 Lena Josefsson, 53 år, montör, Timmele

 F 26 Inga-Maj Larsson, 63 år, rektor, Dalum

 F 27 Victor Persson, 26 år, butikssäljare, Hökerum

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat

du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på

valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som

samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den

överst tillskrivna kandidaten din personröst.

Ulricehamn

1157 05711

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
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