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Inledning
Ulricehamn är en fantastisk kommun att leva och verka i. Hängivenhet och samarbete präglar
såväl vårt rika föreningsliv som näringsliv och det politiska arbetet. Tillsammans skapar det en
stabil och trygg grund för ett fortsatt positivt utvecklingsarbete av kommunen, ett arbete
Centerpartiet och Nya Ulricehamn ser fram emot. Det parlamentariska läget i kommunen
kräver lyhördhet och öppenhet, men också ödmjukhet i det politiska arbetet vi har framför
oss de kommande fyra åren. Att vårda det politiska samtalet så att det gagnar kommunen i
stort är en strävan vi förhoppningsvis delar med samtliga politiska partier inom Ulricehamns
kommun.
Ulricehamns kommun är idag en välmående kommun, en organisation präglad av god
ekonomi och starkt näringsliv. Detta till trots finns både utmaningar och problem som
kommunen måste hantera de kommande åren. Kompetensförsörjningen inom de kommunala
verksamheterna är en central fråga, likväl som att även fortsättningsvis upprätthålla en god
ekonomisk hushållning trots de ökade investeringsbehoven. Tydligt fokus på våra
kärnområden lärande och välfärd kommer ange tonen i många av de förslag vi framöver
kommer lägga, samtidigt som vi behöver jobba mer för att hela kommunen integreras i den
framtida utvecklingen.
Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet tydliggör vår målsättning för mandatperioden
2019–2022. Den ger de kommunala verksamheterna inriktningen och redovisar de uppdrag vi
avser att genomföra. Därutöver kommer fler uppdrag att presenteras i samband med de
budgetar som tas fram inför varje verksamhetsår. Då Centerpartiet och Nya Ulricehamn
representerar ett minoritetsstyre erfordras samarbete och förankring hos övriga partier för
att genomföra vår politik. Med goda avsikter och ödmjuk lyhördhet hoppas vi kunna
genomföra stora och viktiga beslut för Ulricehamns kommun.
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Förskola och skola
Förskola och skola i Ulricehamns kommun berör och engagerar många, då en trygg förskola
och skola med en kvalitativ utbildning är viktig för en välmående och attraktiv kommun. Tidiga
insatser och satsningar på våra barn är en framtidsinvestering. Vi i den politiska ledningen vill
tillsammans med vår personal skapa framtidstro och fortsätta ta tag i de utmaningar och
problem som funnits under en längre tid. Vi vill vara en kommun där ett professionellt och
öppet samtalsklimat råder. Måluppfyllelsen skall vara central, likväl som skollagens krav om
att ge alla barn och elever möjlighet att utveckla sin fulla potential oavsett om de behöver
extra utmaningar, anpassningar eller särskilt stöd.
Ur ett långsiktigt perspektiv har vi gett förvaltningen uppdraget att bredda utredningen om en
gemensam högstadieskola för att även inbegripa utredning av renovering/tillbyggnad av
befintliga högstadieskolor, samt bedöma och utreda elevperspektivet vid en eventuell
sammanslagning av kommunens högstadieskolor.
Ur ett kortsiktigt perspektiv behöver vi arbeta för att skolans lokaler underhålls och att de
fysiska lärmiljöerna blir så ändamålsenliga som möjligt, för såväl personal som för elever.
Underhåll av lokaler måste fortsätta ses över då den fysiska miljön har betydelse för lärandet.
Den psykosociala lärmiljön behöver förstärkas i en tid då den psykosociala ohälsan ökar både
bland barn och vuxna. Vi behöver stärka det centrala elevhälsoteamet i kommunen och ge
bättre förutsättningar för skolenheters elevhälsoteam att arbeta mer förebyggande. Vi vill
förstärka den pedagogiska lärmiljön genom fler pedagoger/andra professioner i
undervisningssituationerna, där det kollegiala samarbetet skapar en bredare kompetens i
klassrummet.
Kompetensförsörjningen inom verksamheterna är en central fråga. Vi behöver se över vår
personals arbetsmiljö och deras förutsättningar att ge barn och elever en trygg och kvalitativ
undervisning från förskola till gymnasiet. Lärare skall vara lärare, vi behöver se över att
läraren får den tid som krävs för att först och främst planera, utföra och följa upp
undervisningen.
Det är viktigt att övergångarna sker med kontinuitet, trygghet och måluppfyllelse som
centrala begrepp.

Sida 4 av 15

Förskola och skola
•

En ny F-6 skola med ändamålsenliga lokaler för särskolan i centralorten ska påbörjas.

• Utredning om ett gemensamt högstadium kompletteras med att utreda
renovering/tillbyggnad av befintliga högstadieskolor, samt bedöma och utreda
elevperspektivet vid en eventuell sammanslagning av kommunens nuvarande
högstadier.

• Förstärkt samarbete mellan lärande och välfärd.
•

Det behöver byggas fler förskolor under mandatperioden.

• Samordna sökandet av arrangörsstödet från regionen så det kommer fler elever till
del.

• Utreda möjligheten för att införa ett tvålärarsystem eller annat system där olika
professioner samarbetar i klassrummet.

• Utreda möjligheten att ge elever avgiftsfri frukost i skolan.
•

•
•
•
•

Våra förskolor och F-6 skolor skall finnas kvar och utvecklas på de orter de finns idag.
Utreda möjligheten att omvandla vikariepoolen till fasta tjänster.
Förstärkt elevhälsa med fler kuratorer, psykologer, skolsköterskor och
specialpedagoger.
Vi skall arbeta för att minska barngruppernas storlek i förskolan.
Ta fram en handlingsplan för ökad måluppfyllelse.
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Vård och omsorg
I Ulricehamns kommun skall alla känna sig trygga oavsett ålder, kön eller bostadsort. Sektor
välfärd skapar ett gott liv där alla kan känna sig delaktiga genom många olika lösningar som
passar den enskilde. För att skapa dessa lösningar behöver vi se över hur vi använder den nya
vårdteknologin, och hur vi kan rekrytera välutbildad personal i flera yrkeskategorier.
Kompetensförsörjningen är viktig med tanke på att mer och mer avancerad sjukvård utförs i
det egna hemmet. Detta ger ulricehamnarna trygga förutsättningar till en god och säker vård
oavsett ålder. Det kräver ett gott samarbete mellan kommunens hälso- och sjukvård,
primärvård och specialistvård.
En förutsättning för ett gott liv är att maten som serveras är av god kvalité och möter upp den
enskildes behov av näring, önskemål och traditioner. Måltiden ska göras till dagens höjdpunkt
och risken för undernäring minimeras.
•
•
•
•
•
•
•

Ett samarbete med föreningslivet och kulturentreprenörer skall utvecklas för att
främja kvalitativa aktiviteter för äldre.
Den nya vårdteknologin ska vara en del av kommunens vård och omsorg.
Samverkanshuset i Gällstad skall vara klart under mandatperioden.
Planeringen/byggnation av fler samverkanshus i kommunen.
Planering/byggnation av nya LSS-boenden skall intensifieras.
Förstärka insatser för barn, ungdomar och vuxna som lever i/med psykisk ohälsa.
Utreda huruvida det ekonomiska biståndet kan delas lika mellan båda parter i en
familj.
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Attraktiv arbetsgivare
En av de stora utmaningarna framöver kommer att bli kompetensförsörjningen. Detta gäller
inte bara enskilda verksamheter utan alla personalgrupper. Ulricehamns kommun har
påbörjat arbetet med heltid som norm och hållbara scheman, men vi måste göra mer.
Det finns fler saker som behöver utredas såsom normtal för antalet anställda under en chef,
arbetsmiljöarbetet på organisationsnivå, fokus på förebyggande arbete mm. Vi vill spänna
bågen högt och bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Det kommer att behövas
ett antal olika åtgärder inom olika verksamheter både när det gäller bemanning, lön,
utbildning, arbetstid mm. För att inte fastna i enskilda åtgärder behöver vi ta fram en
handlingsplan för att nå målet om att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Det
kommer att behövas en långsiktig plan och mål som följs upp årligen.
•

Ta fram en handlingsplan för att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare.
Handlingsplanen skall vara både generell för hela kommunens verksamhet men också
nedbruten på varje verksamhetsområde. Handlingsplanen skall följas upp årligen.
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Hela kommunen
Ett lag är inte starkare än sin svagaste länk, är ett gammalt uttryck. Allt för ofta hör vi
människor i kommunen beskriva oss som vi och dom. Ofta förknippas det med situationen
mellan stad och land. Vi måste ta dessa signaler på allvar och skapa förutsättningar för att
hela kommunen skall få ta del av en positiv utveckling. Om kommunen skall nå framgång
behöver alla, oavsett var man bor i kommunen, känna delaktighet och engagemang för
kommunens utveckling.

• Att planera för byggande av senior-, trygghets- och äldreboende i hela kommunen.
• I arbetet med ny översiktsplan skall särskild vikt läggas vid att ta fram attraktiva
bostadsområden i hela kommunen.

• Fortsätta fiberutbyggnaden där samtliga hushåll erhållit erbjudande om
fiberanslutning innan mandatperiodens utgång.

• För att stärka landsbygdsutvecklingen skall kommunstyrelsens presidium erbjuda sig
att närvara vid möten med landsbygdsalliansens styrelsemöten, för kunskapsutbyte.

• Skapa servicepunkter och sociala mötesplatser tillsammans med föreningslivet runt
om i kommunen.

• Skapa möjlighet för samhällsföreningar eller andra att söka medel för trivselskapande
•
•
•

åtgärder i våra tätorter.
Satsa på våra förskolor och skolor på landsbygden för att hela kommunen ska leva.
Säkerställa att det finns lek- och rekreationsmöjligheter för barn och ungdomar i hela
kommunen.
Vi skall underlätta att bygga, bo och driva verksamhet i hela kommunen.
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Jobb och företagande
När de tre starka utvecklingsaktörerna kommun, näringsliv och föreningsliv samarbetar skapas
oftast bestående värden för kommunen. Det finns flera exempel i Ulricehamns kommun där
detta varit ett framgångsrecept. Vi är måna om att det skall fortsätta och ser fram emot att
skapa olika forum. Kommunens skall fortsätta att vara positiva till företagande samt
underlätta för fler företag att etablera sig, likväl som att stötta redan befintliga företag runt
om i kommunen.
•
•

Utreda parkeringssituationen och trafikflödet i stadskärnan.
En arbetsgrupp bildas med företagare, fastighetsägare och kommun för att ta fram en
långsiktig plan för utveckling av stadskärnan.

• Miljö-och samhällsbyggnadsverksamheten har mycket kontakter med våra företagare
•

och kommuninvånare. Dessa kontakter skall präglas av kundfokus och service utan att
försämra myndighetsutövningen.
Utöka antalet feriearbetsplatser för ungdomar i den kommunala verksamheten.

• NUAB ska intensifiera sitt arbete med att hitta företagsetableringar i hela kommunen.
• Kommunens upphandlingar ska om möjligt brytas ned på sådana nivåer att lokala
•

företag kan lägga anbud.
NUAB skall aktivt stödja skola och näringsliv för att säkerställa en kvalitativ
praoverksamhet.
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Infrastruktur och kommunikation
För att vara en attraktiv kommun måste infrastruktur och kommunikation fungera. Beslutet
att bygga om Rv 40 till Ulricehamn, vilken antogs av regeringen i deras närtidssatsning 2007,
har betytt mycket för kommunens positiva befolkningstillväxt. Nu återstår endast vägen
mellan Ulricehamn och Jönköping för att få hela sträckan mellan Sveriges två största städer
som motorväg.
Arbetet för att få ett stationsläge i Ulricehamn skall fortsatt vara i fokus, vilket närmast
innebär att få till ett centralt stationsläge i Borås. Förbifart Ulricehamn har funnits med i ett
antal översiktsplaner. Under mandatperioden skall ett arbete påbörjas för att starta upp
denna sträcka.

• Intensifiera arbetet med att bygga ut Rv40 till motorväg mellan Ulricehamn och
Jönköping.

• Prioritera arbetet med Trafikverket för att få till stånd utbyggnad och förbättringar av
det statliga vägnätet och GC-vägar runt om i kommunen. Den kommunala
vägnätsplanen skall uppdateras och vår GC-vägplan skall genomföras.

• Att bevaka arbetet med den nya zonindelningen för kollektivtrafik och arbeta för en
sänkning av seniorkortet till 65 år.

• Kommunen skall aktivt marknadsföra närtrafiken.
• Översiktsplanen skall beskriva vad som skall hända med området runt Hössna- och
•

Hökerumsmotet med tanke på Rv40:s logistiska betydelse.
Hastighetshetssänkning genom farthinder och säkra övergångsställen vid förskolor och
skolor.

• Arbetet med förbifart Ulricehamn skall starta under mandatperioden.
•

Kommunen skall fortsätta att aktivt arbeta med ett framtida stationsläge på
Götalandsbanan i Ulricehamn.
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Miljö
Ulricehamns kommun ska värna om sitt rika naturliv. Naturvärden i vår närmiljö behöver
säkras inför framtiden för att kommande generationer ska ha möjlighet till rekreation och
friluftsliv.
Att hitta miljövänliga och klimatsmarta sätt att producera energi på är avgörande för
framtiden och ett viktigt steg för att Ulricehamn kommun ska bli fossilfritt i framtiden. Vi ser
solenergi, fjärrvärme och vindkraft tillsammans med andra miljömässigt hållbara sätt att
producera energi, som en given del i Ulricehamns kommuns framtida energiförsörjning.
Nuvarande vindkraftsplan behöver revideras. En intressant möjlighet som vi vill titta på är att
anlägga en solcellspark. På kommunala fastigheter ska det alltid övervägas installation av
solceller. Kommunen ska aktivt medverka till att informera fastighetsägare om det slopade
kravet på bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form.
Under mandatperioden kommer insamlingen av livsmedelsavfall för företag att fortsätta och
för hushållen kommer insamling av matavfall att inledas under 2019. Det insamlade avfallet
kommer att användas för produktion av biogas.
Arbetet med att planera för ett nytt modernt Energi- och miljöcenter i Vist fortsätter. I den
nya anläggningen ska den senaste tekniken användas. Pannan vid simhallen ska om möjligt
börja avvecklas under mandatperioden.
Miljöarbetet i kommunen ska kännetecknas av engagemang, kunskap och samverkan där vår
förvaltningsorganisation tillsammans med våra bolag ska vara ledstjärnor i detta arbete. Ulricehamns

kommun ska ha ett strukturerat miljöarbete som ger förutsättningar för en hållbar
resursanvändning och samhällsutveckling. Det är dags att Ulricehamns kommun återigen blir
en ledande kommun i energi- och miljöfrågor.

• Kommunen skall undersöka vilka fördelar det finns att vara med i Sveriges
ekokommuner.

• Kommunen skall utreda hur vi kan bidra till den nationella livsmedelsstrategin.
• Vi skall under 2019 utreda och behandla motionen om grönt kort på
återvinningscentralen Övreskog.

• En plan för fler laddstolpar för elbilar på våra kommunala anläggningar skall tas fram.
• Vidareutveckla återbruket på återvinningscentralen Övreskog.
• Arbeta vidare med att få bort mikroplaster i Ulricehamns kommun.
•

Arbetet med att skapa giftfria förskolor skall fortsätta.

• Fortsätta arbetet med att servera svenska råvaror i våra verksamheter.
•

Insatser för att minska matsvinnet skall fortsätta.
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Bygga och bo
När kommunen växer behövs fler bostäder. Därför skall vi skapa förutsättningar för olika typer
av boenden i våra bostadsområden. I den kommande översiktsplanen bör det skapas
utvecklingsmöjligheter för olika typer av boenden i hela kommunen.
För att snabbare få igång bostadsbyggande runt om i kommunen skall vi utreda möjligheten
till att genomföra dubbel markanvisning. Det innebär att när man gör en markanvisning av
kommunal mark på attraktiva platser, så begär man samtidigt att exploatören skall bebygga
ett annat område i någon annan tätort. Vi har idag många lediga byggklara tomter utanför
centralorten. Det är viktigt att alla tomter marknadsförs och sköts på samma sätt i
kommunens hela geografiska yta.

•
•
•
•
•
•

Vi ser positivt på att skapa mer sjönära bostadsområden, i hela kommunen, så länge
det inte förhindrar allmänhetens tillgång till vattnet.
Nämndhusets lokaler skall tas ur drift och platsen ska utvecklas till attraktiva
boenden/lokaler.
En plan för att genomföra dubbel markanvisning skall tas fram.
Alla kommunala tomter skall marknadsföras på samma villkor.
Nybyggnation ska i största möjliga mån ta hänsyn till och bevara nuvarande
arkitektoniska utformning som idag präglar centrala Ulricehamn.
Kommunen ska eftersträva att erbjuda detaljplanerade tomter och byggklar mark för
olika boendeformer och företag i hela kommunen.
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Kultur och fritid
Kulturens och föreningslivets betydelse för ett levande och friskt samhälle kan inte
underskattas i något hänseende. Flera är de rapporter som påtalar vikten av ett rikt kulturliv
utifrån ett folkhälsoperspektiv, samtidigt som ett rikt utbud på fritidsaktiviteter gagnar
kommunen i det längre perspektivet. Vår kommun är präglad av en stark föreningsrörelse,
som vi vill fortsätta stimulera.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi vill att det nya Ungdomens hus ska erbjuda en bra verksamhet för barn och
ungdomar i 10–20 årsåldern och bidra med utåtriktad och uppsökande verksamhet.
Utveckla stadsparken som område och göra den mer tillgänglig och attraktiv.
Vi skall aktivt stödja det ideella föreningslivet.
Vårt föreningsliv tar ett stort ansvar för integration. Kommunen skall aktivt stötta
detta engagemang.
Kulturevenemang och offentlig konst ska finnas i hela kommunen.
Säkerställa en fortsatt utveckling av musikskolan till en kulturskola.
Utreda möjligheten att ge musikundervisning till vuxna i musikskolans lokaler.
Utreda frågan om en framtida museiverksamhet i Ulricehamns kommun.
Under mandatperioden ska frågan om simhallen utredas och ett förslag till lösning
presenteras.
Utreda möjligheten att utveckla området kring Stureparken.
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Demokrati och politik
Demokrati och öppenhet ska inte tas för givet. Tvärtom måste båda skyddas och stärkas. Ett
öppet samtalsklimat gynnar kommunens utveckling och framtidstro. I ett demokratiskt
samhälle behövs medborgare som är engagerade och delaktiga. Därför värnar vi om
öppenhet, insyn och delaktighet. För att stärka demokratin politiskt bör samtliga partier som
blivit invalda i kommunfullmäktige också vara representerade i kommunstyrelse,
budgetutskott och i alla beredningar under kommunfullmäktige bortsett från valberedning.
Detta är något som demokratiberedningen bland annat ska utreda. Alla partier ska också få ta
del av handlingar till möten tidigare än vad som skett. Att få ta del av uppgifter i allmänna
handlingar (offentlighetsprincipen) och rätten att prata med journalister (meddelarfriheten)
är viktiga faktorer för insyn och öppenhet i en kommun.

• Alla partier invalda i kommunfullmäktige ska vara representerade i samtliga
beredningar under mandatperioden med undantag av valberedningen.

• En demokratiberedning skall tillsättas under 2020 för att börja arbetet med att se över
den politiska organisationen inför nästa mandatperiod.

• Arbetet med beredningarna, som återremitterades i slutet på förra mandatperioden
•
•

skall återupptas, med syfte att skapa en så bra medborgardialog som möjligt.
Ett digitalt system för närvaro och omröstningar för förtroendevalda skall utredas för
att underlätta och effektivisera de politiska sammanträdena.
Alltid stå för en öppenhet och transparens i viktiga kommunala frågor och beslut.
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Trygghet och beredskap
Trygghet och beredskap är viktigt både för den enskilda människan och för samhället.
Kommunens ansvar ökar efter de 72 timmar som man som enskild person har ansvar för.
Många kommer tyvärr inte klara den tiden, utan kommer att behöva samhällets hjälp tidigare.
Det är för oss självklart att det finns en plan för att hantera detta.
På trygghetspunkten kan man värma sig och få information om händelsen. I vissa fall kan det
även finnas behov av att kunna laga mat, duscha och övernatta.
Kommunen, kommunala bolag, SÄRF och Frivilliga Resursgruppen, (Civilförsvarsförbundet),
samverkar för att ge kommuninvånarna trygghet och beredskap.
•

Vi vill utreda behovet av trygghetspunkter.
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