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Ny organisation i Ulricehamn 

Den sk. novemberöverenskommelsen 
består i att Centerpartiet, S, och L 
bildar majoritet. Vi i Centerpartiet är  
ett ansvartagande parti där vi 
tillsammans tar ansvar för en stabilitet 
i kommunen för framförallt ekonomin 
men även för den politik som krävs för 
att föra hela kommunen framåt. En 
ansvarsfull politik med en positiv 
ekonomi med satsningar på 
landsbygd.  
 

Vi tror att hela kommunen kommer att 
utvecklas med detta samarbete och 
med den politik vi gemensamt lagt 
fram 

 

Förändring av våra mötesrutiner. 
Med anledning av att vi nu ingår i den 
styrande majoriteten har vi gjort om 
våra mötesrutiner. Vi har därför 
schemalagt våra gruppmöten inför 
kommunstyrelsen tidigare för att kunna 
vara med och forma besluten. Vid 
dessa möten hanterar vi även aktuella 
händelser och ställningstaganden för 
Centerpartiet. Du som medlem är 
hjärtligt välkommen att vara med och 
påverka! Vi håller dessa möten på vår 

expedition Strandgatan 20. 
Måndagen i samma vecka som 
Kommunfullmäktige har vi gemensamt 
gruppmöte inom majoriteten (S+C+L) i 
kommunfullmäktigesalen i stadshuset. En del 
av tiden har vi också separat möte inom 
Centerpartiet. 
För att också fortsätta med våra utåtriktade 
möten kommer vi att en gång i kvartalet att ha 
ett öppet möte med något spännande ämne 
där både medlemmar och allmänheten 
inbjuds. 
Dessa möten kommer att anordnas på olika 
platser runt om i kommunen. 
Datum och tider finns på vår hemsida 
www.centerpartiet.se/ulricehamn  
 
Budget 2017 
Med väldigt kort varsel stod det klart att den 
budget som antogs i kommunstyrelsen av 
S+V+M+L+KD inte längre hade majoritet att 
gå igenom i Kommunfullmäktige. 
S+C+L enades då om att ta ansvar för att en 
budget skulle gå igenom. Centerpartiet fick i 
dessa snabba förhandlingar med tre 
satsningar. 200 tkr i höjt stöd till föreningslivet 
för skötsel a grantor, 400 tkr för 
marknadsföring av våra tätorter samt 4,35 
miljoner för belysning av gång och cykelvägar 
samt banvallar och återvinningsstationer runt 
om i kommunen. 
 
 

Motto: Det du vill att andra skall göra för dig skall du 
också göra för dem. 

www.centerpartiet.se/ulricehamn 
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