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Dags för förändring
Nya Ulricehamn är medborgarnas parti där vi inte sitter fast i någon blockpolitik till höger 
eller vänster - vi ser framåt! Skattepengarna ska i första hand gå till kärnverksamheterna 
för att skapa den bästa skolan, omsorgen och äldrevården. Det är så vi skapar en attraktiv 
kommun. Här är några exempel på vad vi vill. Önskar du veta mer gå in på vår hemsida: 
www.nyaulricehamn.se
 
Förskola, skola och fritids
Barn och ungdomar måste få den bästa utbildningen vi kan ge dem. Vi vill att organisationen 
för lärande utvärderas och ses över. Skolor, förskolor och områden ska drivas som enskilda 
resultatenheter för att skapa en lokal förankring där rektor som pedagogisk ledare får ett 
eget ansvar tillsammans med personalen. Under kommande mandatperiod kommer vi inte 
att medverka till att välfungerande skolor på landsbygden läggs ned. 
 Vi vill se över den resursfördelnings- och inkluderingsmodell som kommunen använder sig 
av. Vid nationella resultatjämförelser placerar sig Ulricehamns kommun på plats 200 av 290. 
Därför behöver mer resurser finnas under ordinarie läsår för att stötta eleverna, inte minst för 
dem som riskerar att inte nå målen. Att satsa på lovskola är fel väg att gå! I de fritidsgrupper 
och klasser som är stora vill vi se fler pedagoger och på förskolan vill vi ha färre barn i grupp-
erna. Skolor och förskolor i kommunen ska ligga i framkant vad gäller digitala lärmiljöer. 

Vård och omsorg
Vi vill fokusera på omvårdnaden och det sociala välbefinnandet. Det vill vi bl.a. göra genom 
att införa en ”uppstartstid” hos den som har hemtjänst. Tillsammans med personalen får 
man tid till att sitta ner och samtala innan de biståndsbedömda insatserna utförs. Den hjälp 
personen får ska baseras på ”verklig tid” och inte på schablontid. Att ha en hög grundbeman-
ning och färre administrativa uppgifter minskar stressen hos personalen och ger en bättre 
omvårdnad. Det behövs fler boenden i olika delar av kommunen, s k trygghetsboende, senior-
boende och vård- och omsorgsboende. 

Landsbygd och miljö
Vi vill tillsammans med medborgarna hitta vägar för att skapa en attraktiv landsbygd. Upp-
rustning av skolor och nyproduktion av bostäder är viktiga faktorer. Satsningar kan inte 
enbart ske i centralorten. 
 Kommunen har hamnat långt ned i miljörankningen, vilket måste åtgärdas. Vi vill starta en 
miljöverkstad med inriktning på både skola och allmänhet, där en biolog/pedagog anställs. 
Den indragna tjänsten som kommunekolog vill vi tillsätta. Det ska också vara fritt för alla att 
resa med buss inom kommunen under lågtrafik. För att få till en ökad produktion av biogas 
vill vi att sophämtningen innefattar kompost. Därmed kan tankställen med biogas byggas 
även på landsbygden. 

Ekonomi
I många fall handlar det om att prioritera rätt och att använda den kommunala organisatio-
nen på ett bättre och effektivare sätt samtidigt som vi tar tillvara på alla goda tankar och 
idéer som finns hos medarbetarna. Genom god framförhållning, gemensamma resurser 
och välgrundade beslutsunderlag kan varje skattekrona användas mer effektivt. Kostnad-
skrävande projekt får stå tillbaka tills vi garanterat en hög kvalité i kärnverksamheterna. Vi 
upplever att många kan tänka sig att betala mer i skatt om man vet att pengarna prioriteras 
rätt. Därför är en skattehöjning en sista utväg för att uppnå den kvalité vi alla vill ha!
Den 14 september är det val – valet är ditt!

Ulricehamns Kommun

1157    09361

      Vi tar parti                         

           för Dig!



LÄRANDE

VÅRD & OMSORG
VI VILL 
l   att omvårdnaden ska stå i fokus. Därför vill vi börja se människan genom att införa en   
 ”uppstartstid” hos varje person som har hemtjänst. Det innebär att kunden och hem-
 tjänstpersonalen har en stund med varandra, då de kan sitta ner och prata innan de   
 biståndsbedömda insatserna ska utföras.
l   ha en högre grundbemanning, så att stressen hos personalen minskar och behovet av   
 vikarier minimeras och därigenom får kunden en god omvårdnad.
l  att de biståndsbedömda insatserna blir mer individuella och bygger på ”verklig tid” och  
 inte schablontid.
l   göra vårdyrket mer attraktivt och att det finns rätt utbildad personal i alla led. Därför 
 satsar vi på behörig personal, regelbunden kompetensutveckling och bättre arbetsvillkor.
l undersköterskor och sjuksköterskor skall VÅRDA och därför måste delar av det 
 administrativa arbetet minska.
l   att maten är nylagad, smakrik, gjord från grunden och inte innehåller onödiga tillsatser.
l   att i grundavgiften för hemtjänsten ingår även hemsjukvården, oavsett boendeform. 
 I grundavgiften ska tryggheten ingå, både för kund, personal och anhöriga.
l   Införa några flexibla korttidsplatser på varje enhet utanför centralorten (Parkgården,   
 Hökerumsgården och Ekero).

BOENDE  & LANDSBYGD
VI VILL 
l   att nybyggnation av lägenheter och villor sker i både centralorten och i orterna runt   
  omkring. De lägenheter som byggs, ska vara både hyresrätter och bostadsrätter. 
 Kommunen ska vara öppen för att tillåta sjönära boende, men det får inte förhindra   
 tillgängligheten till strandlinjen för allmänheten. 
l   att det byggs fler trygghets-, senior-, vård- och omsorgsboenden i olika delar av kom  
 munen. En tillbyggnad av Kullen är önskvärd. 
l   återinföra en tomtkö i kommunen. 
l   att orterna runt om Ulricehamn marknadsförs, både i och utanför kommunen, som ”pris 
 värda” boenden med många fördelar. 
l   bibehålla biblioteksfilialerna och utlåningsstationerna på landsbygden samt se över om  
 öppettiderna kan utökas.
l   inte medverka till att några välfungerande skolor i Ulricehamns kommun läggs ned   
 under mandatperioden.
l   att det ska byggas fler bostäder (hyresrätter och eller bostadsrätter) utanför 
 centralorten.
l   tillåta mer sjönära boende i kommunen, vilket dock inte får förhindra tillgängligheten till  
 strandlinjen för allmänheten.
l   att orterna runt om Ulricehamn marknadsförs, både i och utanför kommunen, som   
 ”prisvärda” boenden med många fördelar.
l   att underhållet av skolornas inom- och utomhusmiljö måste prioriteras!
l   att det byggs fler trygghets-, senior-, vård- och omsorgsboenden i olika delar av 
 kommunen. 
l  att det ska vara fritt för alla att resa med buss inom kommunen under lågtrafik.
l bibehålla biblioteksfilialerna och utlåningsstationerna på landsbygden samt se över om  
 öppettiderna kan utökas.

VI VILL
l   att resurserna ska finnas under ordinarie läsår för att stötta eleverna och ge varje barn   
 det stöd som det har rätt till enligt skollagen. Detta gäller inte minst dem som riskerar att  
 inte nå målen. Att satsa på lovskola är fel väg att gå!
l   att skolor, förskolor och områden ska drivas som enskilda resultatenheter för att skapa  
 en lokal förankring där rektor som pedagogisk ledare får ett eget ansvar tillsammans   
 med personalen.
l   utvärdera och se över organisationen för lärande samt den resursfördelnings- och 
 inkluderingsmodell som Ulricehamns kommun använder sig av.
l   inte medverka till att välfungerande skolor på landsbygden läggs ned under kommande  
 mandatperiod.
l   att underhållet av skolornas inom- och utomhusmiljö prioriteras. Därigenom skapas en   
 attraktiv arbetsmiljö för elever och pedagoger.
l   se fler pedagoger i de klasser och fritidsgrupper som är stora samt färre barn i grupperna  
 på förskolan.
l   att skolorna i kommunen ska ligga i framkant i användandet av digitala lärmiljöer.
l höja läromedelsanslagen.
l   att en resursförstärkning måste till i elevhälsan för skolsköterskor, kuratorer och 
 pyskologer.
l   medverka till att öka gymnasiets attraktionskraft och få en större andel kommuninvånare  
 som läser vidare på högskola efter avslutad gymnasieutbildning.

VI VILL 
l  medverka till att fastställa en handelsstrategi för hur vi kan stärka och utveckla 
 kommunens befintliga handelsområden, centrumhandeln och göra kommunen till en 
 attraktiv handelsdestination.
l   ha fler centrumnära parkeringsplatser.
l   införa fria trådlösa surfzoner i centrum.

HANDEL

TILLVÄXT
VI VILL 
l   att kommunen bättre marknadsförs som bostads-, handels-, sport-, turist- och 
 etableringsort.
l   att Rönnåsens industriområde marknadsförs utåt för att locka hit nya företag.
l   att kommunen har en hög planberedskap med mer byggklar mark för bostäder och   
 företag både i och utanför staden.
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KOMMUNIKATIONER
 & INFRASTRUKTUR
VI VILL
l   verka för att Götalandsbanan byggs snarast och att höghastighetstågen ska stanna här.
l   att det ska vara fritt för alla att resa med buss inom kommunen under lågtrafik.
l   förenkla för högskolestuderande att bo kvar i Ulricehamns kommun. 
l   verka för att R40 byggs ut till motorväg mellan Ulricehamn och Jönköping.
l   förbättra trafikmiljön där barn vistas genom att sänka hastigheten, bygga farthinder och  
 säkra övergångsställen/överfarter med tydliga markeringar.
l   att det byggs en säkrare infart till Marbäck.

VI VILL 
l   att man ska våga diskutera frågan om nyanlända på den politiska agendan samt att   
 bidrag och utgifter för dem öronmärks och redovisas.
l   att det inrättas förberedelseklasser för nyanlända, men att de tilldelas en klass och   
 skola där de kommer att gå när de är redo.
l   se över rutinerna för hur vi tar hand om, utreder samt kartlägger de nyanländas   
 kunskaper och erfarenheter. De nyanlända som kommunen tar emot ska tas väl   
 omhand och ges en bra introduktion och stöttning. Det ska finnas en genomtänkt 
 plan och vi vill utveckla samarbetet mellan kommun, företag, ideella föreningar och 
 andra samfund för att på bästa sätt integrera nyanlända i samhället.

NYANLÄNDA

KULTUR
VI VILL
l   värna om och prioritera kulturen.
l   att det byggs ett kulturcentrum i Stureparken med bl.a. bibliotek, café, utställningshall   
 för muséet, konsthall och föreläsningssal som har öppet sju dagar i veckan.
l   att musikskolan skall vara kvar i sina befintliga lokaler på övre Bogesundsskolan.

VI VILL
l   prioritera kärnverksamheterna.
l   ha en god dialog med medborgarna och politikerna i kommunen.
l   få till breda ”blocköverskridande” uppgörelser i stora frågor.
l   arbeta för medborgarnas och kommunens bästa.
l   vara nyskapande samtidigt som vi värnar om det unika.
l   att satsningar görs både i centralorten och på landsbygden.

POLITIK

VI VILL
l   att ridklubben får tillgång till bra betesmarker, ett långsiktigt arrendeavtal med 
 kommunen samt att nuvarande klubblokaler rustas upp. Dessutom ser vi gärna ett   
 utökat samarbete mellan ridklubben och skolorna.
l   att Ungdomens hus får finnas kvar i nuvarande lokaler. Dessutom vill vi arbeta för   
 utökade öppettider. 
l   att det ska finnas fler permanenta offentliga toaletter.
l   att en bana i simhallen är öppen för motionssim under förmiddagstid.
l   att det ska vara gratis att åka längdskidor i konstsnöspåren på Lassalyckan.
l   att friidrottsanläggningen vid Tingsholmsgymnasiet förverkligas (när ekonomin tillåter).
l  att de över 65 år skall ha lägre entrépris i simhallen.

FRITID

VI VILL
l   åter satsa på kommunens miljöengagemang genom att starta en miljöverkstad med   
 inriktning på både skola och allmänhet. En biolog/pedagog anställs.
l   att en heltidstjänst som kommunekolog inrättas.
l   att sophämtningen innefattar kompost som används för att öka produktionen av biogas.
l   bedriva ett aktivt miljöarbete genom att kommunen är med i Sveriges ekokommuner.
l   att arbetsmiljön i kommunens verksamheter ska förbättras. Underhåll av lokaler ska   
 omprioriteras så att de sämsta hamnar högst, så är det inte idag.
l   att upphandling av livsmedel i kommunens verksamheter sker utifrån hårdare ställda   
 ekologiska krav.

MILJÖ

VI VILL 
l   att de som är arbetslösa mer än tre veckor får hjälpa till under några timmar varje dag   
 inom vård, skola, omsorg eller annan kommunal verksamhet utifrån eget intresse. Däri-
 genom skapas meningsfull sysselsättning och den befintliga personalen kan fokusera på  
 sina arbetsuppgifter. Det kan t.ex. handla om rastvakter, tidningsläsning, kopiering, 
 promenader, spela spel eller annan social samvaro.
l   införa en tjänstegaranti där kommunen garanterar att ärenden hanteras inom en viss tid.
l   fördjupa samarbetet mellan kommun, skola, föreningsliv och företag. 
l   införa ett handlingsprogram för att förbättra företagsklimatet. Företagen ska vara 
 delaktiga i ett tidigt planeringsstadium när viktiga planer och strategidokument utformas.
l   satsa på ett inflyttarprojekt där kommun, näringsliv och bostadsföretag marknadsför   
 Ulricehamns kommun genom olika kanaler samt på större mässor.

JOBB & FÖRETAGANDE



TESTA DIG SJÄLV

Hur många kryss blev det?  
Var med och skapa förändring för en bättre kommun för alla. 

Gör din röst hörd på valdagen och vi lovar att lyssna till dig även efter 
den 14 september. Nya Ulricehamn är medborgarnas parti!

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

info@nyaulricehamn.se

SÄTT ETT KRYSS DÄR DU HÅLLER MED:
Våra skattepengar ska i första hand prioriteras till kärnverksamheterna.

Kommunala satsningar ska inte enbart centreras till Ulricehamn.

Fler trygghets- och seniorboenden ska byggas i olika delar av kommunen.

Mer tid till omvårdnad och mindre administrativt arbete för sköterskor.

Nylagad och smakrik mat, inte kyld, ska serveras till unga och äldre.

Alla barn och ungdomar ska trivas och vara nöjda med sin skolmiljö. 

Måluppfyllelsen i skolan ska vara bland de högsta i landet.

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

Barngrupperna i förskolan ska minskas.

Kommunens miljöarbete ska återupprättas och förstärkas.

Den enskilda människan ska känna att den lyssnas på och kan göra sin röst hörd.


