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par för en riktigt bra skola – för att varenda flicka och pojke, oavsett bakgrund, ska få 
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H=1EF1->)''->)-&**I

AJKLMN!JO-KM77JO-PMKKMOB-A!Q7JO-QRP-SN<T<HAPMKKMO-A!J-U!J-
Det ska finnas en tydlig överenskommelse och dialog mellan skola och vårdnadshavare om vilka 
förväntningar och vilket ansvar båda parter har för varje elevs utveckling. Inför ett barns skol!
start ska varje förälder/vårdnadshavare gå en ”skolföräldrakurs” med genomgång av vad skolan 
förväntar av hemmet och vilken information som skolan ska delge  förälder / vårdnadshavare 
för att barnets skolgång ska bli så bra som möjligt. Positiva attityder till skolan måste finnas både 
i hemmen och samhället. Ordning och arbetsro i skolan är förutsättningar både för trygghet och 
goda skolresultat.

En modell för att öka samhörigheten mellan hem och skola är att klassföreståndare/mentor 
gör ett hembesök hos nya elever för att lära känna vårdnadshavarna. Speciellt angeläget är 
detta vid mötet med nya elever vars vårdnadshavare inte tidigare kommit i kontakt med det 
svenska skolsystemet. 



2 V

Fritidshemmen har i Läroplanen fått ett tydligt uppdrag att samverka med skolan för att stötta 
eleverna med läxläsning o dyl. Därför behöver samverkan mellan lärarna i skolan och fritids!
hemmens personal öka. Kompetensutveckling ska vara lika viktig för dem som arbetar i fri!
tidshemmet som för personalen i skolan. Gruppstorlekarna i fritidshemmen behöver granskas. 
Förstelärare ska finnas även inom fritidshemsverksamheten. Arbetet med att få personal med 
rätt kompetens till kommunens alla fritidshem ska intensifieras.

HMT-A!J-S<OOJA-S7MN-L:WOJ-<-A!Q7JO
I många skolor behöver närvaron av vuxna personer öka. Läxhjälp och rastvakt är exempel 
på arbetsuppgifter som kan skötas av andra än lärare. Många elever har inte alltid en vuxen 
hemma som hinner prata om mopeder, kärleksbekymmer eller annat mellan himmel och jord. 
Vi vill förstärka samverkan med civilsamhället för att få in vuxna, gärna pensionärer i skolan. 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansform mellan det offentliga och civilsam!
hället som bör utredas och kan vara lämplig även i vår kommun. Trygga elever som mår bra 
får bättre resultat i skolan.

AJKLMN!JO-KM77JO-M7MLPX7AJOB-YN<KXNLZNHMO-QRP-
AQR<J7T[XOATMO-A!J-U!J
Våra elever ska må bra. Både det  psykiska och fysiska välmåendet är viktigt. Det är inte en 
fråga enbart för Elevhälsan. En utökad samverkan mellan Elevhälsan, Primärvården och  
Socialtjänsten betyder att elever som av olika skäl inte mår bra kan stöttas tidigt.  

T<H<\-:TLXNHMN<O\-QRP-T<H<\T-ATUH
Utvärdering av elevers kunskaper i läsning, skrivning och räkning ska göras tidigt så att  
adekvat stöd kan sättas in så fort som möjligt. 

AJKLMN!JO-KM77JO-A!Q7JO-QRP-OXN<O\A7<LMT-A!J-U!J
I vår kommun nås vi ofta av signaler från företag att det är brist på arbetskraft. ”Industrinatta” 
är ett uppskattat initiativ där elever i åk 8 besöker olika företag och får veta vilka olika yrken som 
finns där. Modeller för detta behöver finnas även i de lägre årskurserna. I sitt närområde ska 
varje skolenhet ha upparbetade rutiner för samverkan med näringslivet. På gymnasiet ska fler 
ungdomar kunna utbilda sig till ett yrke inom ramen för lärlingsutbildning. Alla lärare ska under 
varje läsår ha möjlighet att under en arbetsdag följa verksamheten på ett eller flera företag.

HMT-A!J-S<OOJA-MTT-A!Q7]<]7<QTM!-YZ-LJN[M-A!Q7J
För att stimulera elevernas läsande och stötta lärare i att ta fram lämpligt skolmaterial ska det 
finnas en skolbibliotekarie med tillgång till ett välutrustat bibliotek på varje skola. 

AJKJN]MTMT-KM77JO-:7N<RMPJKOA-A!Q7QN-QRP-
:O<LMNA<TMT^PU\A!Q7QN-A!J-ATXN!JA
I Ulricehamn är det färre elever som fortsätter på högskolenivå jämfört med landet i övrigt. 
Fler elever ska uppmuntras att studera vidare. Studie- och yrkesvägledarnas roll ska förstärkas.
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J77J-M7MLMN-A!J-:OHMN-A<O-A!Q7T<H-SZ-<OTMNOJT<QOM77J-!QOTJ!TMN
Genom utbyte med skolor i andra länder ska möjlighet skapas för alla elever att få kontakt 
med studerande i andra länder. Alla ska ha information om internationella utbytesprogram 
och studier utomlands på gymnasie- och högskolenivå. 

7XNJN`N!MT-A!J-SUNATXN!JA-QRP-S7MN-A!J-]7<-7XNJNM
Lärare ska göra det de är utbildade för, dvs undervisning, och det ska finnas möjlighet att  
göra karriär som undervisande lärare. I vår kommun ska duktiga lärare ha möjlighet att göra 
karriär inom sitt eget yrke (skolledare ska inte vara den enda karriärmöjligheten). Huvudlärar!
tjänster ska inrättas i varje rektorsområde i alla aktuella undervisningsämnen. Huvudlärarna 
ska ha kontinuerlig kontakt med universitet och högskola, hålla sig uppdaterade inom sitt ämne 
och sprida kunskapen till sina kollegor samt utveckla ämnesmetodiken. På en del skolor bör  
lärarassistenter tillsättas, dvs personer som kan serva lärarna med administrativa uppgifter mm.
Inom varje rektorsområde ska det finnas en eller flera lärare som erbjuder ungdomar (även äldre 
personer!) att få delta på lektioner och få en inblick i läraryrkets möjligheter och utmaningar.

RMOTNJ7-NXTTO<O\-JL-OJT<QOM77J-YNQL-A!J-S<OOJA-
Samarbete mellan lärare på olika skolor ska finnas så att lärarna rättar varandras prov och att 
antalet prov fördelas jämnt mellan lärarna. Detta är en förutsättning för att största möjliga 
samsyn skapas och att rättssäkerheten stärks.

<T6A:YYQNT-A!J-S<OOJA-YZ-J77J-A!Q7MOPMTMN
IT-läromedel ska tillhandahållas av skolan. En-till- en-dator ska finnas till alla elever i årskur!
serna 4-6. Även på de små skolorna ska IT-support, backup, finnas tillgängligt. Mobiltelefon 
ska inte användas under skoltid.

S7MNJ-SNXKKJOHM-AYNZ!-A!J-MN][:HJA-<-\N:OHA!Q7JO
Eftersom Sverige är ett mycket exportberoende land ger kunskaper i flera språk större möjlig!
heter att välja yrkesbana i framtiden. Språkkunskaper ska grundläggas tidigt. Invandrarelever!
nas modersmål är också viktigt att utveckla i de lägre årskurserna.

7QL6-QRP-AQKKJNA!Q7J-A!J-MN][:HJA-J77J-M7MLMN
De försök med lov- och sommarskola som gjorts under det gångna läsåret har betytt mycket 
för elever som haft lättare att ta till sig undervisning i en mindre grupp. Arbetssättet kan ut!
vecklas och bör bli tillgängligt för flera elever än de som riskerar underkända betyg.

AXNA!<7HJ-:OHMNL<AO<O\A\N:YYMN-A!J-S<OOJA-
SUN-HM-M7MLMN-AQK-]MPULMN-HMT
Det finns elever som har mycket svårt att känna sig tillrätta 
i en stor klass. De kan ställa till skada och oro både för sig 
själva och för sina klasskompisar. Där behov finns ska det 
vara möjligt att skapa särskilda undervisningsgrupper för 
ett fåtal elever under längre eller kortare tid. En kommun!
gemensam enhet, exempel Skolakuten i Stockholm, kan 
också vara en möjlighet.
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A?->)''->)-$*>9;,'&-+=1+,"'&%
I särskolan ska elever med utvecklingsstörning få undervisning som är anpassad efter deras 
förutsättningar. Fokus ska vara på kunskap, alla barn har rätt att lära sig och utvecklas.
Föräldrar till ett barn med utvecklingsstörning ska kunna välja om barnet ska gå i särskola el!
ler integrerat i den ”vanliga” skolan. Stödet ska vara lika bra i båda skolformerna. Då behöver 
utbildningen av lärare och skolledare förbättras. Grundsärskolan ska finnas i eller nära andra 
skolor och eleverna ska kunna delta i varandras aktiviteter.

SUNX7HNJN-A!J-PJ-KU[7<\PMT-JTT-LX7[J-
vilken skola deras barn ska gå i. I viss utsträckning har möjligheten att välja skola till sitt barn 
funnits inom kommunen. Så ska det fortsätta att vara. 

[XKATX77HPMT-QRP-SMK<O<AK-A!J-LJNJ-A[X7L!7JNT-<-A!Q7JO
Elever med alla möjliga olika ursprung, traditioner och religioner ska leva sida vid sida i våra 
skolor. Värderingarna om jämställdhet och feminism får dock inte ifrågasättas. Information 
om hbtq-frågor ska vara naturliga inslag.  

]JNO-QRP-:O\HQKJN-A!J-PJ-MTT-U!JT-<OS7̀ TJOHM-
över frågor som angår dem. I alla Ulricehamns skolor ska det finnas ett elevråd. Med utgångs!
punkt i elevråden bör Ungdomsrådet i Ulricehamn få ett större inflytande. Alla ungdomar ska 
ha möjlighet att påverka sin egen vardag både i och utanför skolans värld.

A?->)''->)-$*>9;,'&->$b9%$*8)'/%)%09%
A>91)09-";.-:'1);9.&#%-89.F>91-9%->='-$*8C00/->$b9%$*8)'/%)%0-EF1-/9#-+"#->)''-
EF18=**1&-+)%&-01$%/,$%+,&(91B-+(9;)&')+91&-+)0-)%"#-9**-C1,9-9''91-EF18919/&-+)0-EF1-
.F0+,"'9+*$/)91@-7)891&'91%&->)''-/=1EF1-E"1*+=**&-&**-+&*+&-(?-9%->$b9%$*8)'/%)%0-&>-
.F0-,>&')*9*@

H=1EF1->)''->)-&**I

"# Fler kurser än idag ska erbjudas inom 
Vuxenutbildningen bl a fler yrkeskurser 
för vuxna på gymnasial nivå i samverkan 
med grannkommunerna. 

"# SFI ska förstärkas så att fler personer kan 
få yrkespraktik samtidigt med SFI-studier. 

"# Möjligheter till validering av kunskaper 
ska underlättas för dem som inte har full 
teoretisk kompetens för att göra karriär 
inom sitt yrke t ex de som vikarierar som 
undersköterskor och barnskötare. 

"# Fler specialistkurser ska erbjudas inom 
Vårdutbildningarna för vuxna. 

"# Samverkan med yrkeshögskoleutbild!
ningar (YH) ska etableras så att kompe!
tensutveckling för undersköterskor kan 
erbjudas. 

"# Vuxenutbildningen i form av särvux/ lär!
vux ska vara ett utbildningsalternativ för 
vuxna som har särskilda behov av kompe!
tensutveckling för att klara sitt arbete eller 
daglig verksamhet.



c

A?->)''->)-
$*>9;,'&-+*F/9*-
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bli sitt bästa jag. Liberalerna har varit pådrivande vid flera viktiga reformer för 
(91+"%91-#9/-E$%,*)"%+%9/+=**%)%0B-)%*9-#)%+*-7AA619E"1#9%-d'&09%-"#-+*F/-";.-
+91>);9-*)''->)++&-E$%,*)"%+.)%/1&/9e-+"#->&1-9**-+*"1*-E1&#+*90-)-&189*9*-EF1-E$''-
/9'&,*)0.9*-";.-G=#'),.9*-EF1-(91+"%91-#9/-E$%,*)"%+%9/+=**%)%0&1@
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LJ7SN<PMT-QRP-A[X7L]MATXKKJOHM-ska vara en självklarhet för alla insatser inom LSS

JOALJNMT-för insatsen personlig assistans ska helt övertas av staten 

S:A!-ska bekämpas 

K`OH<\PMTMN-behöver få större möjligheter att samarbeta, sekretess får inte vara ett hinder

T<77\XO\7<\PMT-XN-MO-O`R!M7SNZ\J för att alla ska ha lika möjligheter att forma 
sina egna liv. Alla ska ha full tillgång till offentliga platser, vallokaler och kollektivtrafik liksom 
till affärer, banker, med mera. Om tillgänglighet och användbarhet finns med från början,  
behöver en funktionsnedsättning inte vara ett hinder.

]N<ATJOHM-T<77\XO\7<\PMT-XN-H<A!N<K<OMN<O\
Alla skolor ska vara tillgängliga, för såväl elever, lärare som föräldrar med funktionsnedsättning.

Sverige har många högt ställda mål i funktionshinderpolitiken, och det finns många 
"'),&-)%+&*+91-+"#-+CE*&1-*)''-&**-09-8=**19-')>+;.&%+91-EF1-(91+"%91-#9/-E$%,*)"%+%9/6
+=**%)%0@-K9%-)-(1&,*),9%-E$%091&1-/9*-)%*9-'),&-81&@-K?%0&-#=%%)+,"1-,"##91-)-,'=#-
#9''&%-"'),&-+C+*9#@-J**-.&-9**-G"88-9''91-9%-+C++9'+=**%)%0-=1-8'&%/-/9*->),*)0&+*9-EF1-
#FG')0.9*9%-&**-'9>&-9**-0"**-')>@-L)->)''-&**-#C%/)0.9*91-+"#-J189*+EF1#9/')%09%B--
SF1+=,1)%0+,&++&%-";.-!"##$%91%&-+,&->&1&-+,C'/)0&-&**-+&#&189*&-EF1-&**-#=%%)+,"1-
+,&-E?-8=+*&-#FG')0&-+*F/@

"# Kommunen ska samverka med andra myndigheter för att ge bästa möjliga stöd   
för jobb och sysselsättning

"# Daglig verksamhet ska finnas för alla med omfattande funktionsnedsättningar.
"# Det ska vara samma regler över hela landet när det gäller val av hjälpmedel
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A?->)''->)-$*>9;,'&-
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NXTT-JTT-LX7[J-XLMO-OXN-L<-XN-ZNAN<!J
De sista åren i livet ska vara precis lika värdefulla som de första. Ingen ska behöva vara orolig 
för att inte få den omsorg de behöver. Valfriheten måste ökas och byråkratin måste minskas. 
Vi är alla olika, även när vi är årsrika. Äldre behandlas ofta idag som ett kollektiv och inte 
som enskilda människor. Äldrevården är ofta detaljstyrd in på minuterna och biståndsbedöm!
ningarna är ofta fyrkantiga. Vi vill se skillnad. Varje människa ska självklart ha rätt att själv få 
bestämma över sin vardag och sin äldreomsorg.

KMN-A[X7L]MATXKKJOHM-<OQK-X7HNMQKAQN\MO-
QRP-K<OHNM-]`NZ!NJT<-!N<O\-]<ATZOHA]MHUKO<O\MO

"#  Vi vill använda måltider i hemtjänsten för samvaro- lagamatgaranti och måltidsvänner 
"#  Planera för tillgång till internet för de boende på vård-och omsorgsboende
"#  Ta tillvara teknikutveckling som sker inom vård och omsorgssektorn
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HMT-]MPULA-S7MN-7X\MOPMTMN i trygghetsboende och liknande, som är tillgängliga,  
har nära till service och dit man kan flytta utan biståndsprövning. Större hänsyn ska tas till  
ensamhet och otrygghet när platser fördelas i vård- och omsorgsboende. Liberalerna arbetar 
för att den som är över 85 år ska ha rätt till plats på ett vård-och omsorgsboende.

"# Fler platser i vård- och omsorgsboende och trygghetsboende
"# Tillsammans med STUBO utveckla fler trygghetsboenden.
"# För att ge möjlighet för privata aktörer att bygga olika former      

av trygga boenden måste planarbetet i centralorten intensifieras.

HMO-YA`!<A!J-PX7AJO-PJKOJN-QSTJ-<-]J!\N:OHMO
Det är fel. Den är precis lika viktig som den fysiska hälsan. Vi vill utveckla det sociala innehållet 
i äldreomsorgen i samarbete med civilsamhället, till exempel pensionärsorganisationer, Röda 
Korset och religiösa samfund.

"#  Ge ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer       
 för att utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen

7Q\QYMHP[X7Y-YZ-PMKKJY7JO
Många äldre har t ex efter en stroke stora talsvårigheter. Idag måste man resa till Borås för 
att få hjälp av en logoped. Liberalerna vill att det ska kunna ges logopedhjälp på hemmaplan 
genom att anställa logoped tillsammans med någon grannkommun.

"#  En logoped ska anställas i kommunen

:TLMR!7J-AJKLMN!JO-KM77JO-!QKK:OMOB-OXNPX7AJO-QRP-A[:!P:ALZNHMO
Äldre multisjuka patienter ska få största delen av den vård som behövs hemma. Utbyggnaden 
av närsjukvårdsteam ska fortsätta för att besök på Akuten ska kunna undvikas. En läkare/ 
sjuksköterska ska göra hembesök, ordinationer ska följas upp och trygghet ska tillförsäkras 
patienten på hemmaplan.

JOPUN<\LZNH
Omkring 1,3 miljoner personer i Sverige ger 
idag vård åt en anhörig. Oftast frivilligt och 
med glädje. Men regelverket måste vara an!
passat för dessa människor. Liberalerna vill på 
nationell nivå utveckla anhörigstödet, och ge 
rätt till tjänstledighet och deltid på jobbet. Det 
måste finnas en bättre tillgång till närstående!
penning från försäkringskassan. Liberalerna i 
Ulricehamn har under många år varit pådri!
vande så att anhörigstödet har ökat och utveck!
lats. 
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A?->)''->)-$*>9;,'&-
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:'1);9.&#%+->='+*?%/-8C00+-&>-EF19*&0+&##&-";.-+*1=>+&##&-#=%%)+,"1@-
<-9**-/C%&#)+,*-+&#.=''9-#F*+-EF19*&0&19-";.-9%*19(19%F191-&>-("+)*)>&-&**)*C/91@-
Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur 
+=,1&1-/9%-09%919''&->='E=1/9%@-

Människors frihet och välstånd gynnas av ett bra företagsklimat. 
För oss Liberaler är företagandet både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga 
sina drömmar och en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge. Går företagen 
i kommunen bra kan de även agera sponsorer till det viktiga föreningslivet och locka hit 
både besökare och nya invånare. Företagare skapar service och välfärd och är kommunens 
hävstång när det gäller intäkter. Det måste synliggöras att företagande gör skillnad. 
Alla vinner på att fler kommer i arbete. 
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7<]MNJ7MNOJ-<-:7N<RMPJKO-L<77
"#  Ha tydligt fokus och stöttning på kvinnligt företagande och kreativa näringar
"#  Stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap och företagande.
"#  Minska regelkrångel och öka servicenivån vid företagsutveckling
"#  Förenkla nyetablering och utbyggnad av befintliga företag
"#  Stötta företagande med erfarenhetsutbyte, nätverk, kompetensutveckling, mötesforum
"#  Att företagandet ska ha så goda villkor och förutsättningar att även internationella bolag 

väljer att ha huvudkontoret i Ulricehamn

MO-\QH-<OSNJATN:!T:N-XN-L<!T<\@-

7)891&'91%&-)-:'1);9.&#%->)''I
"# Arbeta för att förbättra landsvägs- och det finmaskiga vägnätet
"# Bygga ut bredbandet i hela kommunen med mål att 90 procent ska ha bredband 2020
"# Att hela kommunen ska marknadsföras både som bostads- och turistort och som plats för 

företagsetableringar. 
"# Verka för fortsatt ombyggnad av R40 mellan Ulricehamn och Jönköping till motorväg
"# Driva på för en framtida Götalandsbana med 

station i Ulricehamn. 

:TLMR!7J-KJN!OJHASUN<O\MO
"# Stärk kommunens attraktionskraft och utveckla   

kompetensförsörjningen till befintliga företag
"# Utveckla turismen ytterligare och på så sätt också 

stärka handeln och näringslivet i hela kommunen.
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7)891&'91%&-.&1->&1)*-(?/1)>&%/9-EF1-&**-*&-E1&#-/9-09%919''&-1),*')%G91-+"#-%$-0=''91-
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#9/-+)%-'$*%)%0-%91-#"*-Z+$%/9%
HMT-S<OOA-QR!AZ-LXNHMO-<-A[X7LJ-ATJHMO-LXNHJ-JTT-]MLJNJ
"# Bebyggelse bör anpassas efter markens naturliga förutsättningar.
"# Stadens lutning mot Åsunden bör användas vid all nybebyggelse genom terrassering.
"# Vid all ny bebyggelse ska värdering av naturvärden göras. Målet ska vara att naturvärden 

bevaras och i andra hand kompenseras.

Illustration: Hans-Göran Utstrand



42 4V

Illustration: Hans-Göran Utstrand

"# Sikten ner mot Åsunden ska beaktas vid all nybyggnation.
"# Staden ska utvecklas med ett helhetsperspektiv. Vid exploatering ska hänsyn tas till  

angränsande områden
"# All bebyggelse ska gestaltas omsorgsfullt och på så sätt förstärka stadens attraktivitet
"# Alla nya byggnader ska vara energisnåla och vara utförda i miljöanpassade material för att 

minimera naturpåverkan
"# Byggnader med arkitektur- och kulturhistoriska värden ska bevaras
"# Belysning, ljussättning och offentlig konst ska användas för att skapa attraktiva och trygga 

miljöer och mötesplatser. Platser som upplevs otrygga bör belysas med både funktionellt 
och estetiskt tilltalande ljus.

MO-]7JOHJH-ATJH
 innebär att flera olika funktioner som bostäder, affärer caféer, restauranger, frisörer och andra 
verksamheter samsas inom samma område. Det innebär också en variation gällande byggna!
ders utformning och höjd.

"#  Lucktomter och mellanrum bör bebyggas
"#  Man ska sträva efter kompletta bostadsområden med handel och service
"#  Parkering bör ske i underjordiska garage eller parkeringshus för att nyttja marken effektivt

O`J-]QATJHAQKNZHMO
Ulricehamn växer snabbt – inte minst inom centralorten. Det ställer krav på ökad framförhåll!
ning i köp av mark och planering av nya bostadsområden. Liberalerna vill stärka resurserna 
på detta område.
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]NMH]JOHA:YY!QYY7<O\-<-LXN7HA!7JAA
Ulricehamn ska ha en bredbandsuppkoppling i världsklass. Bredbandet är i dag en lika viktig 
del i infrastrukturen som el- och vägnäten. En god uppkoppling är viktigt för såväl  privatper!
soner som företag och oerhört viktigt för landsbygdens tillväxt och utveckling. 

OM[-T<77-!<7QKMTMNA!JTT
Liberalerna motsätter sig införandet av en kilometerskatt som innebär dyrare transporter och 
därmed sämre konkurrensvillkor.
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NMSQNKMNJ-NMAMJLHNJ\MT
I storstäderna går bussarna med några minuters mellanrum, ute på landsbygden kan det 
handla om timmar. Därför är det är en självklarhet att ett reseavdrag måste vara anpassat efter 
rådande förhållanden. Vi vill därför se ett avståndsbaserat reseavdrag som är mer generöst där 
kollektivtrafiken är mindre utbyggd.

!:7T:N-QRP-SUNMO<O\A7<LMT-YZ-7JOHA]`\HMO-A!J-ATUTTJA
Ett rikt föreningsliv ger en levande landsbygd. Därför bör stödet till kultur och föreningar på 
landsbygden höjas – inte minst för att kompensera för de längre avstånden till centralortens 
(rikare) utbud.

S7MW<]7JNM-ATNJOHA!`HH
Vi vill att strandskyddet ska vara starkt, men samtidigt mer flexibelt. Reglerna måste anpassas 
till att verkligheten ser annorlunda ut i Västra Götalands inland än ute vid kustens storstäder. 
Vi vill att det ska vara enklare att få bygga strandnära i landsbygdsområden med lågt exploate!
ringstryck. De lokala förutsättningarna måste vara mer styrande.

\UN-HMT-MO!7JNM-JTT-]`\\J-YZ-7JOHA]`\HMO
Det måste bli enklare att bygga på landsbygden och i de mindre tätorterna. Idag hindrar eller 
fördröjer en omfattande byråkrati att företag kan expandera i nya lokaler eller bygga om till 
exempelvis nya bostäder. Vi vill att Ulricehamns kommun ska bli ett föredöme när det gäller 
service på bygg- och tillståndsområdet.

ALMN<\MA-KQHMNOJATM-7JOHA]`\HA!QKK:O
Vår vision är att Ulricehamn ska  bli Sveriges modernaste landsbygdskommun. Med plats för 
både attraktivt boende och framgångsrikt företagande. Det tänket vill vi ska genomsyra all 
marknadsföring från kommun, företag och medborgare, i såväl digitala som tryckta media, i 
tal och skrift, i alla sammanhang!  Och det skulle gynna hela Ulricehamns kommun.
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AJTAO<O\MO-YZ-MTT-KQHMNOT-MOMN\<6-QRP-K<7[URMOTMN-<-L<AT-
Där vi använder den senaste tekniken som innebär en bättre rening av avloppen, möjligheter 
att ta hand om den ändliga resursen fosfor och skadliga läkemedelsrester m.m.

MO-SQNTAJTT-:T]`\\OJH-JL-S[XNNLXNKMO-QRP-]<Q\JAMO-
och utfasning av gamla oljepannor.

:T]`\\OJH-JL-AQ7RM77MN
 på kommunala fastigheter och STUBO:s fastigheter. Vi vill också förenkla reglerna för  
småskalig elproduktion genom att till exempel tillåta att solpaneler på privata villatak i princip 
ska kunna sättas upp utan bygglov. 

7<LAKMHM7AJLSJ77@-
Vi vill att UEAB påskyndar satsningen på separat insamling av livsmedelsavfall för vidare  
produktion av miljövänlig biogas.

!7<KJTAKJNT-]`\\JOHM-D-TNXP:A
Vi vill att Ulricehamn ska bli ett föredöme när det gäller att bygga klimatsmart med ökad  
andel trä i också högre bostadshus. STUBO kan här ta en ledarroll.
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ZTMN]N:!-D-ZTMNL<OO<O\
Den cirkulära ekonomin innebär att vi återvinner alla råvaror. Men även att vi återanvänder i 
möjligaste mån. Vi vill att Ulricehamns kommun bygger ut resurserna för återbruk så att det 
blir ett synligt och lättillgängligt alternativ till nyinköp av t ex möbler, kläder, byggmaterial mm

L<OH!NJST
Vi bejakar en fortsatt utbyggnad av vindkraften i de områden som nuvarande översiktsplan 
pekar ut som lämpliga. Det är viktigt att Ulricehamn tar sitt ansvar för att Sverige ska bli 
fossilfritt till 2040

AKZA!J7<\-M7YNQH:!T<QO
Vi vill ha kvar vattenkraft i de mindre vattendragen 
utan fördyrande tillståndsprocesser. 
Samtidigt som vandringsvägarna för fisk och ål 
byggs ut till nytta och glädje för miljön och
fisketurism. 
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PJOH7<O\AYNQ\NJK-SUN-<OTM\NJT<QO-A!J-TJA-SNJK
På initiativ av Liberalerna tillsattes en tillfällig beredning som tog fram en strategi för integra!
tionsarbetet i Ulricehamns kommun. Fyra fokusområden pekades ut: boende, arbete, utbild!
ning samt kultur och fritid. Strategin är godkänd av kommunfullmäktige, förvaltningen har 
granskat och nu är det dags att följa upp den med en handlingsplan som tar utgångspunkt i 
fokusområdena boende, arbete, utbildning, samt kultur och fritid. 

ATXN!-QRP-AJKQNHOJ-!QKK:OMOA-ATUH-T<77-R<L<7AJKPX77MT
Kommunen bör på ett bättre sätt ta tillvara de resurser och det engagemang som finns hos 
civilsamhället. Föreningar och frivilligorganisationer ser möjlighet att bredda utbudet för mot!
tagaren,  man kan samverka för att skapa mervärde och man har även möjlighet att få ett brett 
integrationsarbete för hela kommunen.  I samverkan med civilsamhället kan kommunen arbeta 
utifrån en väg in-principen, man kan samordna mellan sektorer och verksamheter, man kan 
samordna stöd och kommunikation, kommunen kan erbjuda mediala kanaler för att synliggö!
ra och uppmärksamma det som sker i civilsamhället och även samarbeta mellan kommunen 
och civilsamhället med att rekrytera samt utbilda volontärer. Att samla kommunens arbete för 
och med föreningar i en gemensam samverkan mellan berörda sektorer skulle innebära många 
fördelar, tydlighet från kommunen, mindre dubbelarbete och effektivare kontakter. En volon!
tärsamordnare med särskilt fokus på integration bör ingå i detta stöd. 
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AJKQNHOJ-<OTM\NJT<QOAJN]MTMT
Integration är en sektoröverskridande fråga som arbetas med i sektor Service, sektor Lärande, 
sektor Välfärd och MSB. En integrationssamordnare skulle effektivisera integrationsarbetet i 
kommunen genom att bland annat motverka parallella processer.  

!JNT7X\\-]MPQLMT-JL-KUTMAY7JTAMN
Ulricehamns kommun behöver se över behovet av olika mötesplatser. Vilka efterfrågas från 
verksamheter i kommunen och vilka mötesplatser kan användas på orter runt centralorten?  
En central för anhörigstöd, frivilligarbete och kommunal service bör innebära flera fördelar.

AS<-A!J-SUNATXN!JA
Fler personer ska ha yrkespraktik samtidigt med SFI-studier. Det är också viktigt att  
kunna studera SFI på kvällstid för att kunna kombinera med föräldraledighet eller jobb.  

KU[7<\PMTMN-T<77-LJ7<HMN<O\-
Möjlighet till validering av kunskaper ska underlättas för dem som inte har full teoretisk 
kompetens för att göra karriär inom sitt yrke t ex de som vikarierar som undersköterskor och 
barnskötare. 

SUNX7HNJ7MH<\J-KZATM-SZ-7XAJ-ALMOA!J
Kurser i svenska för föräldralediga inom ramen för den öppna förskolan förbättrar kvinnors 
språkutveckling.  

S7MN-MO!7J-[Q]]-KZATM-A!JYJA
För människor med låg utbildningsbakgrund är det inte en rimlig lösning att studera i det 
svenska skolväsendet i många år utan de måste ut i arbetslivet. 

T`H7<\J-!NJL-QRP-SUNLXOTO<O\JN
Vi utgår från allas möjligheter och eget ansvar. Den som vill få samhällets ekonomiska stöd 
måste också lära sig svenska, utbilda sig och ta ett jobb. Fler kvinnor måste komma i jobb och 
lära sig svenska. 

<O\J-YMO\JN-T<77-SUNMO<O\JN-AQK-KQTLMN!JN-[XKATX77HPMT-QRP
<OTM\NJT<QO-
Inga offentliga medel ska gå till odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar 
integration och jämställdhet. 

\QHJ-!QOTJ!TMN-KMH-OXN<O\A7<LMT
Ulricehamns kommun ska ha goda kontakter med näringslivet. Arbetet med att få till språk!
praktikplatser kräver goda kontakter med näringslivet. Språkpraktikplatser ger nyanlända 
viktiga kontakter, man utvecklar språkkunskaper och man får en fot in på arbetsmarknaden. 
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!:7T:N-<-QRP-:TJOSUN-A!Q7JO
Ulricehamn ska vara ett föredöme på området kultur av och för barn och ungdomar
"# Läsandet ska vara högt prioriterat. Genom att läsa och skriva utvecklas språk och tänkande 
"# Ungdomar som inte idrottar ska erbjudas en annan meningsfull fritid
"# Musikskolan utvecklas till en kulturskola som erbjuder aktiviteter i hela kommunen
"# Unga ska ges en grund att växa inom sina kreativa områden och ges ökat inflytande
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!:7T:N-XN-MTT-SQ7!PX7AQ6-QRP-]<7HO<O\AJN]MTM
För oss liberaler är det grundläggande att alla kan ta makten över sitt eget liv. Bildning är en 
viktig del i detta. Vi behöver ha en egen ryggrad av kunskap. Bra skönlitteratur kan lära oss 
mer om oss själva och andra. En suggestiv film kan tvinga oss till moraliska ställningstaganden. 
God konst kan få oss att se nya perspektiv. Musik som berör tar ett grepp om våra hjärtan och 
får oss att känna empati. Vi vill att Ulricehamn:
"# värnar filialbiblioteken och utlåningsstationerna utanför centralorten
"# stöttar kulturella och kreativa näringar genom goda förutsättningar för arrangemang
"# upplåter mötesplatser och stödjer de fria kulturutövarna, musiker, konstnärer med flera
"# stärker samverkan mellan kommunen och de  ideella kulturföreningarna och studieförbunden 

för ett växande kulturliv, både i centralorten och i samhällena utanför centralorten.

\NXOAULMNA!N<HJOHM-!:7T:NJN]MTM
Ulricehamn är en stad öppen för omvärlden. Kulturen behöver impulser utifrån för att utveck!
las. Kulturen har stor betydelse i integration, då olika kulturer ska sammanföras. Den tar fram 
den ömsesidiga förståelsen och blir ett forum för mänskliga möten, som bygger broar mellan 
människor. 

L)->)''-&**-:'1);9.&#%I
"#  ökar sitt engagemang i internationellt och interkulturellt samarbete kring kultur.
"#  utökar utbytet och stöttar projekt som blandar uttryck från olika kulturer.
"#  skapar mötestillfällen för samverkan mellan generationer

]MLJNJ-QRP-:TLMR!7J-LZNT-!:7T:NJNL
Människor ska kunna ta del av kulturarvet som finns i kommunen. Det bidrar till kunskap och 
förståelse för nutidens, dåtidens och framtidens samhälle. 

L)->)''-&**-,$'*$1&1>9*-+,&I
"#  göras tillgängligt både i digital och i fysisk form för medborgare och besökare 
"#  bevaras, användas och utvecklas.
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P:OHNJTJ7A-ZN-JL-SN<PMTA!JKY
Liberaler har i alla tider tagit strid för demokrati, kunskap, öppenhet, jämställdhet och varje 
människas frihet. Nu är det viktigare än på länge.
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HMKQ!NJT<-6-HMT-]UN[JHM-KMH-NUATNXTTMO
Det liberala partiet i Sverige bildades ur kampen för rösträtt för alla kvinnor och män. På den 
tiden var det många som vände sig emot idén att varenda medborgare skulle ha inflytande och 
yttrandefrihet – oavsett kön, inkomst och bakgrund. År 1909 infördes rösträtt för män. Först 
1921 fick även kvinnor delta i allmänna val i Sverige. Tanken att varje människa ska vara fri 
att forma sitt liv har sedan dess legat till grund för all liberal politik.
Demokrati är en liberal uppfinning. Den politiska makten utgår från folket. Yttrandefrihet, 
politisk frihet, rösträtt och äganderätt är nödvändiga i ett fritt samhälle. Liberaler arbetar 
för demokrati i hela världen och vi tänker aldrig vara tysta när mänskliga fri- och rättigheter 
kränks.

!:OA!JY-QRP-:T]<7HO<O\
Kunskap gör människor och Sverige rikare. Friheten att förändra sitt liv börjar med kunskap. 
Kunskap och utbildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga 
att fatta egna självständiga beslut. Därför arbetar liberaler så envist för en bättre skola. Vi vill 
att alla ska kunna utvecklas i det svenska skolsystemet. Klassresan börjar i klassrummet.

UYYMOPMT
I vårt land har vi stora möjligheter att resa, studera och bedriva handel i många länder ut!
anför Sverige. Invandring ger oss också stora möjligheter. Det är bra att människor kommer 
till vårt land för att jobba och studera. I dag bor här människor med rötter från världens alla 
hörn, här talas alla större språk. Det gör vårt land rikare och ger oss större möjligheter på en 
global marknad. Vi lever i en global värld där vi påverkas av det som sker internationellt och 
där även vi kan vara aktörer. Genom vårt deltagande i EU påverkar vi ökad integration och 
skapar grogrund för fred, demokrati, fri rörlighet och handel. Många av framtidens stora frå!
gor såsom klimatfrågan kan endast lösas genom samarbete med andra. 

[XKATX77HPMT
Varenda människa ska ha möjlighet att styra sitt liv. Det har vi tagit strid för sedan liberaler 
slogs för rösträtten. Vi är stolta över att Sverige har blivit ett av världens mest jämställda län!
der. Men fortfarande finns mycket kvar att göra.

Jämställdheten börjar i barndomen. Växer vi upp under olika villkor, kommer vi att ha olika 
villkor också som vuxna. Därför måste vi kunna se vilka effekter som normer och värderingar 
får för jämställdheten. Omgivningens åsikter och gamla invanda könsroller får inte sätta stopp 
för friheten att bestämma över sitt eget liv. För varje kille och tjej som tror att de måste följa 
gamla spår ska skolan visa att man kan välja sin egen väg och bryta könsmönster.
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