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Positiv utveckling 

Ulricehamns kommun har en fortsatt stark 

utveckling och framtidstro. Osäkerheten i vår 

omvärld har under året varit stor. Flera 

kommuner vittnar om ekonomiska problem 

och svårt att bedriva en verksamhet som 

kommunens invånare förväntar sig. 

Ulricehamns kommun står fortsatt stabilt både 

ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 

 

Befolkningen ökade med 223 personer under 

2019 enligt siffror från Statistikmyndigheten 

(SCB). Befolkningsmängden slutade på 24 668 

personer. 

 

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 skapas en 

utveckling och framtidstro som är helt 

avgörande för framtiden. Ett bra exempel på 

denna kombination av engagemang är 

världscuptävlingen i längdskidor som 

genomfördes under januari. Återigen en stor 

succé och ett otroligt engagemang från alla 

inblandade. 
 

Uppstarten av en ny mandatperiod kan alltid ta 

lite tid, inte minst när Ulricehamns kommun 

fick sitt första minoritetsstyre. Många nya 

politiker som behöver tid att hitta sina roller 

och rutiner tar tid att sätta sig. 

 
 

Arbetet med att påbörja flera av de 

investeringar som ligger i investeringsplanen 

har tagit fart. Gällstadgården, fler förskolor, 7– 

9 skola, F-6 skola, bibliotek, simhall för att 

nämna några som nu påbörjats och befinner 

sig i olika stadier. 

 
 

Några nedslag från 2019 

Arbetet med en ny Översiktsplan pågår för 

fullt. 

 

Ekero öppnade upp fler platser inom 

äldreboendet. 
 

Särskolan fick nya lokaler i Marbäcks skola. 

Ny förskola börjar byggas i centralorten. 

Ett stort antal detaljplaner har antagits under 

året. 
 

Uppstart för arbete med Agenda 2030 

påbörjades under året. 
 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till 

alla anställda i kommunen för ett väl utfört 

arbete under 2019. Samtidigt vill jag tacka alla 

förtroendevalda för ett gott samarbete och ett 

förtroendegivande samtalsklimat. Samtidigt 

vill jag rikta ett stort tack till alla 

samarbetspartners vi haft under det gångna 

året. 
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