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Fortsatt tillväxt 

Tillväxten i Ulricehamns kommun fortsätter 

under 2018 dock med en viss avmattning efter 

några år med rekordsiffror. Det har inte varit 

någon överraskning då flera stora detaljplaner 

kommer att bli färdiga först under 2019-2020 

Målet om 25000 invånare 2020 som antogs i 

budgeten 2007 ser ut att kunna nås. Tillväxten 

innebär att investeringsbehovet är fortsatt 

stort under de närmsta åren och kommer att 

kräva ordning och reda i ekonomin för att se 

till att lånebehovet blir så lågt som möjligt. 

Dock är kommunens ekonomi stark även om vi 

ser en avmattning av den rekordstarka 

tillväxten globalt och nationellt, vilket 

naturligtvis kommer att påverka oss i 

Ulricehamns kommun.  

Infrastrukturfrågor har också under 2018 haft 

stort  fokus. Arbetet med att få till ett 

stationsläge utmed den nya stambanan i 

Ulricehamn har fortsatt med oförminskat 

engagemang. Just nu arbetar vi vidare med att 

stötta Borås stads arbete med att få en centralt 

placerad station vilket är en förutsättning för 

en station i Ulricehamn.  

Många av kommunens företag har en stabil 

utveckling och är tillsammans med vårt 

engagerade föreningsliv en förutsättning för att 

skapa en positiv tillväxt. När de tre starka 

utvecklingsaktörerna  kommunen, näringslivet 

och föreningslivet samarbetar så skapas en 

utveckling och framtidstro som är helt 

avgörande för framtiden.  

Kompetensförsörjning 
Under 2018 blev det än mer tydligt att 

kompetensförsörjningen kommer att bli en av 

de viktigaste utmaningarna för kommunen. 

Brist på utbildad arbetskraft var den vanligaste 

kommentaren från vårt lokala näringsliv och 

inom kommunens egen verksamhet har det 

kommit att bli vår kanske största utmaning.  

Trots detta står sig Ulricehamns kommun väl i 

de mätningar som görs mellan kommunerna 

när det gäller olika nyckeltal. Vi har fortsatt bra 

resultat inom årskurs sex och gymnasiet. Alla 

barn får placering inom önskad tid dock inte 

alltid på den förskola man önskat. Här ligger vi 

efter med byggnation av nya förskolor som 

förhoppningsvis kommer att genomföras inom 

de närmsta åren.  

Inom välfärdsområdet har hemmaplans-

lösningar gjort att man har lyckats på ett bra 

sätt att möta de utmaningar man stått inför. Vi 

avvecklar nu de boenden som vi haft för att ta 

emot det stora antalet ensamkommande barn 

som vi fick ansvar för 2015-2016.  

Några nedslag från 2018 
Ett antal beredningar under 

kommunfullmäktige har lämnat sina 

slutdokument för att skapa handlingsplaner 

genom kommunstyrelsen. Arbetet med 

beredningar kommer att vara föremål för 

diskussioner om förändring, något som 

påbörjades under året men pausades inför 

valet 2018. 

Samarbetet med Tranemo kommun om en 

gemensam miljö- och byggnämnd avslutades 

under året, och till årskiftet kommer 

Ulricehamns kommun återigen att ha en egen 

nämnd och förvaltning.  

En lång och segdragen process om försäljning 

av Vist Fastighets AB avslutades i slutet av 

året, då New Wave Group utnyttjade sin 

hembudsklasul och köpte fastigheten. 

Byggnation av en ny förskola och ny utemiljö i 

Hössna startades under 2018.  

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till 

alla anställda i kommunen för ett väl utfört 

arbete under 2018. Samtidigt vill jag tacka alla 

förtroendevalda för ett gott samarbete och ett 

förtroendegivande samtalsklimat. Dessutom 

vill jag rikta ett stort tack till alla 

samarbetspartners som vi haft under det 

gångna året. 
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