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Nya Ulricehamn – nytt parti i valet
L UIrIcehamn

Vid valet till Ulricehamns kommunfullmäktige i september
kommer nya partiet
Nya Ulricehamn att
delta.
Partiet har lämnat in en anmälan till valmyndigheten

Mikael
Levander

om att få
sin partibeteckning
registrerad.
För
att
valmyndigheten ska
registrera
partiet
krävs att
50 perso-

ner skrivit under anmälan
till valmyndigheten.
Innan partiet formellt kan
godkännas för deltagande i
valet, ska valmyndigheten
kontrollera att underskrifterna är korrekta samt att
övrig dokumentation som
styrelseprotokoll, med mera,
lämnats in.
Mikael Levander är kontaktperson för det nya parti-

et. En pressträff är planerad
till nästa vecka, och inför
den är han fåordig om det
nya partiet.
Frågor kring varför partiet
bildats eller om det har en
särskild inriktning avböjer
han i nuläget att svara på.
Om jag säger att skolfrågan
blir en av de viktiga frågorna
för ert parti, vad svarar du då?

– Det är en bra gissning.
Enligt Mikael Levander
har partiet ”betydligt fler”
sympatisörer än de 50 personer som undertecknat anmälan till valmyndigheten.
I ett pressmeddelande från
Nya Ulricehamn sägs att initiativtagarna är vanliga
medborgare som anser att
Ulricehamns kommun ”kan
bättre”. Kommuninvånar-

nas skattepengar ska i första
hand gå till kärnverksamheterna för att skapa den bästa
skolan, omsorgen och äldrevården.
”Det är så vi kan bli fler
kommuninvånare som gemensamt kan skapa en kommun där kvalité och trygghet
prioriteras”.
Christer Seldevall
christer.seldevall@ut.se • 0321-262 10

Ur debatten
– Vi vill att det görs en
satsning på fler trygghetsboenden.
Gulli Håkanson (FP)
– Fler i sysselsättning och
en växande ekonomi är
förutsättningar för goda villkor
för välfärden och därmed för
pensionärerna.
Roger Wilhelmsson (M)
– Alla över 85 ska ha rätt till
plats i särskilt boende utan
biståndsbedömning.
Bengt Andelius (KD)
– Vi har motionerat om att det
ska erbjudas fri kollektivtrafik
för äldre.
Roland Karlsson (C)
– Verklig valfrihet är att få bestämma vad för insatser man
vill ha och när ska göras.
Jan-Olof Sundh (V)
– Vi vill individerna ett ökat
inflytande över innehållet i den
omsorg de får.
Mattias Josefsson (S)

Varför byggs det inte fler trygghetsboenden i kommunen? undrade flera av åhörarna vid PROs frågestund med lokala politiker.
FOTO: PernIlla rUdenwall PeTrIe

– Kommunen har bra ekonomi,
så vi har råd med en god äldreomsorg.
Arne Fransson (MP)

Trygghetsboende viktig fråga för äldre
L UlrIcehamn

Behovet av fler trygghetsboenden var en av
de viktigaste frågorna
som togs upp vid PRO
Ulricehamns frågestund med de lokala
politiska partierna i
Ulricehamn i torsdags.
Det var i det närmaste fullsatt i Trädgården, då moderatorn Bernt Carlsson öppnade valdebatten med en
vädjan om företrädesvis
korta inlägg från de sju medverkande politikerna.
Det blev lite si och så med
den saken under den första
inledande rundan där var
och en fick max fem minuter
till en inledande presentation.
Mer intressant blev det
därefter, då åhörarna fick

AA Samtliga fullmäktigepartier
I frågestunden medverkade:
• Arne Fransson (MP)
• Mattias Josefsson (S)
• Jan-Olof Sundh (V)
ställa frågor. Behovet av
trygghetsboende var något
som flera tog upp.
Någon oenighet kring det
förträffliga i denna boendeform visade det sig inte råda
mellan politikerna.
Tvärtom var man överens
om att fler sådana boenden
behövs.
Flerbostadshuset Kullen i
centrala Ulricehamn, som
ägs och drivs av bostadsbolaget Stubo, lyftes fram som
gott exempel på detta (även
om det formellt är ett vanligt
hyreshus, låt vara med vissa
gemensamhetsytor). Så är
det också åtskilliga männis-

• Roland Karlsson (C)
• Bengt Andelius (KD)
• Roger Wilhelmsson (M)
• Gulli Håkanson (FP)
kor som köar för en lägenhet
där. Vilket i sig talar för att
efterfrågan på den typen av
boende kan bedömas vara
god.
– Men varför byggs det då
inte fler? blev den givna
följdfrågan.
Här blev panelen mindre
talträngd.
Jan-Olof Sundh (V) höll med
frågeställaren och tillade att
det behövs en allmän satsning på fler hyresrätter.
– Här måste det kommunala bostadsbolaget Stubo
ta sitt ansvar, sa han.
Mattias Josefsson (S) förklarade den uteblivna sats-

ningen på fler trygghetsboenden med hur olika
boendeformer beskattas.
– Orättvisa villkor missgynnar byggandet av nya
hyresrätter. Det är inget som
vi kommunpolitiker kan
runda (undvika) hur gärna vi
än skulle vilja. Byggare har
också räknat på möjligheterna men utan att få fram en
hållbar kalkyl, sa han.
En fråga om möjligheten till
parboende i särskilt boende
ställdes också.
Här kunde Gulli Håkanson
(FP) ge besked.
– Den möjligheten var vi i
Ulricehamn tidigt ute med.
Den införde vi långt innan
det blev lagstiftning om det.
Dessutom har vi även lagt
till möjligheten att få bo kvar
om den ene skulle avlida, sa
hon.
Christer Seldevall
christer.seldevall@ut.se • 0321-262 10

Det var gott om folk i Trädgården.

Arne Fransson antecknar när Mattias Josefsson svarar.

