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Nu är valsedlarna fastställda till all tre instanserna som kyrkovalet 
gäller. Tryck på den valsedel du vill se.                                  
 
Ulricehamn pastorat 
 
Stiftsfullmäktige 
 
Kyrkomötet 
 

 

Kyrkovalet 17 september 2017 

 

Aktuell politik från kommun, region och riks 
Riks:  
Centerpartiet har just nu stora framgångar i 
opinionen. Senaste mätningen låg vi på 13,5 
%, Annie är Sveriges mest populära partiledare 
och i en mätning vilket parti som är mest 
förtroendeingivande alldeles nyligen toppade vi 
med 30 %. En ökning med 10 % på ett år. Det 
är viktigt att komma ihåg att ännu har ingen 
röstat, så det är viktigt att fortsätta att jobba 
hårt. 
Den stora frågan idag är hur budgeten kommer 
att hanteras. Moderater och Kristdemokrater 
vill lägga en gemensam alliansbudget och med 
stöd av SD fälla budgeten. 
Liberalerna vill rikta misstroendeförklaring mot 
finansministern om man för fram vissa 
skatteförslag i budgeten. 
Centerpartiet har lanserat ett annat förslag. De 
förslag som en riksdagsmajoritet ställt ett 
tillrättaläggande mot regeringen som tex 
kilometerskatten och flygskatten vill man bryta 
ur budgeten. Det är inte OK för en 
minoritetsregering att gömma in förslag i en 
budget där man vet att en majoritet i riksdagen 
är emot. 

 
 

Lokal politik: 

Den nya majoriteten S+C+L 
lanserade nyligen ELSA-projektet, 
ett projekt tillsammans med Navet 
i Borås och med stöd från bl a 
skolverket som har målet att 
Ulricehamn skall bli Sveriges 
bästa skolkommun 2025. 
Häromdagen passerade 
Ulricehamns kommun 24 000 
invånare. Målet om 25 000 
invånare 2020, som Centerpartiet 
lanserade 2006 kommer med all 
sannolikhet att nås. 
Vårt fokus just nu är att skapa 
kommunutveckling, dvs att skapa 
tillväxt och utveckling i hela 
kommunen.  
Glöm inte regionstämman som i år 
är den 6 maj i Lidköping. 

 

Valet 2018 
Dags att nominera kandidater till valsedeln för 
Kommunfullmäktigevalet 2018.   
Valsedeln för kommer att fastställas på höststämman den 27 
november. 
 
Har du förslag på namn kontakta Tommy Johansson 
ulricehamn@centerpartiet.se  
 

www.centerpartiet.se/ulricehamn 
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