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De senaste brukarundersökningarna visar att 
många är nöjda med äldreomsorgen. Personalen får 
mycket högt betyg både när det gäller förtroende 
och bemötande. Antalet olika personer som en 
hemtjänsttagare möter under en fjortondagarsperiod 
är lågt i förhållande till riket.

Genom nybyggnationer finns nu ingen kö till boende 
inom funktionsnedsättning. Socialtjänsten fortsätter 
jobba aktivt med bra lösningar på hemmaplan och har 
mycket få externa placeringar. 

Att klara skolan är en viktig faktor för ungas hälsa och 
framtid. Ulricehamn är bland landets 25 procent bästa 
kommuner när det gäller resultaten i årskurs sex. 
Gymnasiet levererar goda resultat. Det är i årskurs 
7-9 som resultaten inte är tillfredsställande. Det är 
en situation som det kräver krafttag för att komma 
tillrätta med.  

Inom förskolan har alla barn fått en placering på 
önskat datum trots hög efterfrågan. Vårdnadshavare 
har dock inte alltid fått en plats på den förskola man 
önskat. 

Den starka befolkningstillväxten ställer krav på aktiv 
planering av nya förskolor och grundskolor. Samt på 
sikt även boenden inom omsorgen. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla anställda 
för väl utfört arbete och till förtroendevalda för ett 
bra samarbete. Det är vårt samlade arbete som gör att 
kommunen utvecklas!

Kommunstyrelsens 
ordförande

Historisk tillväxt
Ulricehamn kan visa på en historisk tillväxt. De 
senaste tre åren har kommunen vuxit med över 1 000 
invånare. Bara under år 2017 växte kommunen med 
409 invånare, vilket är nytt rekord. Antalet invånare 
vid årskiftet var 24 296.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stark. Bara de 
närmaste åren har kommunen planer på närmare 1 
000 bostäder. Extra glädjande är att intresset för att 
bygga bostäder utanför centralorten tog fart under 
året. Stubo byggde om flera verksamhetslokaler till 
bostäder och dessutom såldes flera byggklara tomter i 
flera kransorter.

Många av företagen i kommunen går riktigt 
bra. Samtidigt har kommunens samarbete 
med Arbetsförmedling och kommunens bolag 
Nuab utvecklats ytterligare. Sammantaget gör 
det att även om Sverige visar på en rekordstark 
sysselsättningsgrad så har Ulricehamn ändå ungefär 2 
procentenheter lägre  arbetslöshet än riket. 

Under året har kommunen arbetat hårt för 
att få Ulricehamn utpekad som stationsort i 
Sverigerförhandlingens arbete med Götalandsbanan. 
Tyvärr har kommunen inte nått ända fram. Men i sin 
slutrapport pekar ändå Sverigeförhandlingen på att 
fortsatta utredningar kring sträckning behövs.  

Kommunen har även tillsammans med region 
Jönköpings län och Jönköpings kommun arbetat med 
att lyfta fram utbyggnad av riksväg 40 till motorväg. 
I slutet av året fick vi stöd av Riksrevisionen som 
kritiserade Trafikverket för att inte ha med sträckan i 
förslaget till nationell plan. 

Världens ljus på Ulricehamn

I början av året riktades stora delar av världens 
medialjus mot Ulricehamn då en förening arrangerade 
världcuptävlingar i längdskidor. Arrangemanget blev 
en enorm succé och bara veckor efter att tävlingarna 
avslutats inleddes nya diskussioner mellan 
ansvarig arrangör och kommunen om förbättring 
av anläggningen då det stod klart att de även får 
arrangera tävlingar 2019. 

Tillväxt skapar utmaningar 
 
Den i grunden mycket positiva 
befolkningsutvecklingen ställer stora krav på de 
kommunala verksamheterna. Kommunen ska leverera 
välfärdstjänster med god kvalitet.
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