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https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/maj/170503-ingen-entydige-effekter-af-forsoegsprogram-om-modersmaalsbaseret-undervisning
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/maj/170503-ingen-entydige-effekter-af-forsoegsprogram-om-modersmaalsbaseret-undervisning
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https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/modersmal-och-studiehandledning-pa-modersmal-i_H6B138
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/modersmal-och-studiehandledning-pa-modersmal-i_H6B138


   
 
 

     Ulricehamn 2021-05-25 

Kontinuitet inom äldreomsorgen 
 
Strategin för att bekämpa Coronaviruset och dess effekter har misslyckats på en viktig punkt – att 
skydda våra allra sköraste, äldsta medborgare. Det finns olika uppfattningar om anledningarna till 
detta, men flera av bekymren inom äldreomsorgen var kända långt innan pandemin. 
 
Verksamheten inom äldreomsorgen i Ulricehamns kommun har givetvis starkt påverkats av 
pandemin men kanske inte i riktigt lika stor omfattning drabbat våra omsorgstagare som på andra 
håll i landet. Men även utan pandemi behöver förändringar och förbättringar ständigt pågå. 
 
Det lyfts ofta fram att det som äldre värderar högt när det gäller kvaliteten i hemtjänsten är att 
det är samma personer som kommer, att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på 
samma eller liknande sätt. Inom hemtjänsten kallas detta för kontinuitet.  
 
Ulricehamns kommun har sedan flera år tillbaka deltagit i Sveriges Kommuner och Regioners 
undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Ett av nyckeltalen handlar om antalet personer 
i medeltal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. För 2020 var det talet 17. Medelvärdet 
för alla kommuner var 15. Ulricehamns resultat har försämrats de senaste åren från att tidigare ha 
legat under medelvärdet Vi måste få ner det antalet. Vi behöver ta itu med personalkontinuiteten 
för de äldre med hemtjänst. Hur många personer ska de behöva få besök av i sitt hem?  
 
För de som bor på särskilt boende görs inte motsvarande mätningar som inom hemtjänsten. Att 
bo på ett särskilt boende innebär tillgång till personal varje dag, under dygnets alla timmar. Vi 
anser att kommunen även här ska sträva efter att den boende möter så få olika personal som 
möjligt när de beviljade insatserna ska utföras.    
 
En god personalkontinuitet inom äldreomsorgen handlar om att omsorgstagare ska möta så få 
olika personal som möjligt. Med kontinuitet skapas lugn och förtroende och bäddar för en god 
kvalitet.  
 

Vi föreslår: 

Att  förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka kontinuiteten i 

hemtjänsten och på särskilt boende. 

Att  handlingsplanen ska fastställas och följas upp av kommunstyrelsen. 

 

Klas Redin (S)   Inga-Kersti Skarland (S) 

 

Adela Brkic Carlsson (L) 

 



   
 
 

     Ulricehamn 2021-05-25 

Inför fast omsorgskontakt  

Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten har överlämnat sitt slutbetänkande (SOU 

2020:70) till regeringen. I sammanfattningen skrivs bland annat följande: 

”Med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan stödet och hjälpen bättre anpassas till den enskildes 

behov och önskemål. Om rollen ges vissa förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och 

ökad trygghet för såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 

uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör en viktig informationskälla till anhöriga, närstående, 

arbetslaget och andra professioner inom vården och omsorgen”. 

I Socialstyrelsens undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen får Ulricehamns kommun 

generellt sett bra betyg. Framförallt när det gäller personalens bemötande och att de äldre känner 

förtroende för personalen. Det som inte är fullt lika bra är att många inte känner till vart de ska 

vända sig med synpunkter och klagomål eller kan påverka vid vilka tider de får hjälp. Dessutom 

saknas information om förändringar. 

Om den som beviljats hemtjänstinsatser har en fast kontaktperson med ett tydligt definierat 

uppdrag skulle osäkerheten inom flera områden undanröjas. Både omsorgstagare och anhöriga vet 

vart de ska vända sig. Omsorgstagaren ska också i stort sett dagligen träffa kontaktpersonen genom 

att denne utför en stor del av besöken för stöd och hjälp. De har då möjlighet att lära känna och 

skapa en nära och trygg relation. Kontaktpersonen kan dagligen få en bild av omsorgstagarens 

situation och förändringar i till exempel sjukdomstillstånd.  

För att kunna utföra uppdraget som fast omsorgskontakt krävs god kompetens inom området, minst 

motsvarande utbildning som undersköterska. 

I utredningen föreslås lagförslag som träder i kraft vid olika tidpunkter. Vi anser att Ulricehamns 

kommun ska ligga i framkant när det gäller kvalitet och omsorg av våra invånare som har behov at 

stöd och hjälp. Vi menar att det inte finns anledning att vänta på eventuella lagförslag utan föreslår 

att kommunen omgående inför fast omsorgskontakt inom hemtjänsten i enlighet med 

slutbetänkandet (SOU 2020:70).  Dessutom anser vi att det finns behov även av fast omsorgskontakt 

inom särskilt boende och att det ska utredas om det går att organisera på motsvarande sätt som 

inom hemtjänsten. 

Vi föreslår: 

Att fast omsorgskontakt införs inom hemtjänsten.  

Att de medarbetare som har uppdraget som fast omsorgskontakt har yrkestiteln undersköterska. 

Att utreda om det är möjligt att även inrätta fast omsorgskontakt inom särskilt boende. 

 

Klas Redin (S)   Inga-Kersti Skarland (S) 

 

Adela Brkic Carlsson (L) 

 



   
 
 

     Ulricehamn 2021-05-25 

Dags att skrota minutjakten i hemtjänsten 

Ulricehamns äldre ska känna sig trygga med sin hemtjänst och kommunen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare, som vågar pröva nytt och litar på sina medarbetare. Vi vill ge hemtjänstpersonalen 

större handlingsutrymme och möjlighet att använda sin kompetens. Därför vill vi avskaffa den 

minutstyrning som skapar en ohållbar arbetssituation. 

Minutstyrningen innebär att personal inom hemtjänsten ges i uppdrag att utföra beviljade insatser 

som till exempel omvårdnadsarbete, dusch eller en promenad. Dessa insatser anges i antal minuter. 

Men vad händer när duschen tar längre tid än vad som är planerat eller när den person som besöket 

gäller inte mår som vanligt och behöver få prata med personalen. Arbetet i hemtjänsten kräver stor 

flexibilitet och fingertoppskänsla, och oförutsedda händelser är vardag. Vi vet att de som jobbar i 

hemtjänsten är de som bäst vet hur jobbet ska göras. 

Arbetsmiljön är inte hållbar om personalen ständigt saknar marginaler. Att olika människor tar olika 
lång tid på sig vid exempelvis dusch eller frukost förvånar knappast någon, därför är det olämpligt att 
arbeta utifrån ett system som bygger på fasta tider för olika insatser. Tiden för 
omvårdnadspersonalen ska styras av mottagarens behov.  

Att lämna detaljstyrningen av hemtjänsten innebär att visa tillit till professionen och att 
omvårdnadspersonalen både får ett större ansvar och nya möjligheter att påverka sitt arbete. Vi är 
övertygade om att det är så här framtidens hemtjänst ska utformas både för invånarnas och 
personalens bästa. Genom att utveckla hemtjänstens arbetssätt ges större inflytande i vardagen. 
Omvårdnadspersonalen ska inte behöva räkna minuter, de ska fokusera på att ge bästa möjliga vård 
och omsorg. 

Den så kallade västerviksmodellen är ett sätt att gå ifrån minutsstyrningen. Den låter personalen 
planera tiden och utförandet tillsammans med den som är mottagare av insatsen. Resultatet har 
blivit mindre detaljstyrning, ökad arbetsglädje och känsla av tillit mellan professionerna. För de äldre 
har inflytandet och nöjdheten ökat. Modellen har visat sig kostnadseffektiv och kvalitetshöjande.  

Om det är denna modell eller en ”ulricehamnsmodell” som är bästa möjliga lösningen för att införa 
ett mer tillitsbaserat arbetssätt inom hemtjänsten får fortsatta utredningar visa.  

 

Vi föreslår: 

Att  minutstyrningen i hemtjänsten avskaffas. 

Att ett tillitsbaserat arbetssätt införs i hemtjänsten. 

 

Klas Redin (S)   Inga-Kersti Skarland (S) 

 

Adela Brkic Carlsson (L) 

 



Strategi för klimatsmart byggande i Ulricehamn. 
 
Allt fler kommuner tar nu fram strategier för att bli fossilfria inom något eller några 
decennier. Ett av de viktigaste områdena är husbyggandet som idag ofta svarar för 
hälften av CO2-utsläppen i en stad.  

Genom att ersätta betong, stål och plast med trä kan man reducera betydande delar 
av koldioxidutsläppen . Nya tekniker med KL-trä (korslimmat) påskyndar 
utvecklingen. 

Samtidigt arbetar betong- och stålindustrin intensivt med att sänka sina utsläpp av 
växthusgaser i sin tillverkning. För att tillvarata fördelarna i respektive material byggs 
nu allt fler hybridhus där bottenvåningar och hisschakt är i betong och resten av 
husstommen i trä.  

I Ulricehamn byggs många mindre hus i trä medan högre hus nästan alltid byggs i 
betong. Vi anser att detta beror på att det saknas en strategi för hållbart och 
klimatsmart byggande. 

Eftersom så många kommuner redan har beslutat om strategier för klimatsmart 
byggande finns det mycket erfarenhet att ta del av. En enkel sökning på internet visar 
på dokument från kommuner som Växjö, Skövde, Göteborg, Skellefteå, Järfälla, 
Söderhamn mfl. Vi behöver alltså inte uppfinna hjulet själva… 

En strategi för klimatsmart byggande kan t ex innehålla följande: 

- Strävan efter fossilfritt byggande av skolor, förskolor, särskilda boenden mm 
(se t ex Hoppet i Göteborg som blir färdigt i år) 

- Sätta mål i ägardirektiven till kommunala bostadsbolaget om minst 50% trä i 
nya bostadshus och kontor 

- Vid markanvisningar ställa krav på (i möjligaste mån) fossilfritt byggande av 
bostäder och lokaler 

- Föra dialog med alla byggherrar om kommunens målsättning när det gäller 
fossilfritt byggande/drift. Dialogen dokumenteras 

- Bli medlem i Trästad Sverige för ökad kunskap 

Liberalerna och Socialdemokraterna i Ulricehamn yrkar därför att Kommunfullmäktige 
ger förvaltningen i uppdrag att snarast ta fram en strategi för klimartsmart byggande. 

Denna strategi kan gärna kopplas till de riktlinjer/strategier vi har när det gäller 
estetik/kultur och miljömål i övrigt. 

 

Liberalerna    Socialdemokraterna  

Roland Eriksson Adela Carlsson  Klas Redin



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 03.05.2021 08:23:28
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej
Jag tycker att vi bör göra något för dom som inte mår så bra psykisk ohälsa, det är
jobbigt för dom och de anhöriga, ett lidande som tidvis är förskräcklig. En lokal där
vi kan träffas och fika och kanske förstå sin sjukdom. Kanske pyssla, laga mat
ihop, ta kontakt med en mataffär om dom har några överblivna matvaror. Ideellt
arbete pensionärer kanske, anhöriga. Detta bör ju ske nu inte sen, 4 människor om
dagen orkar inte fortsätta, det är sex gånger fler än i trafiken .Men vi får tro på att
forskningen går framåt. Det vore fantastiskt om detta går att genomföra! tack för
mig

Förnamn: Rose-Marie
Efternamn: Larsson
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 03.05.2021 18:59:06
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej!

Jag skulle vilja att kommunen tar tag i problemet med parksliden som växer
okontrollerat runt om i kommunen, speciellt där parksliden befinner sig på
kommuns egna mark (ex stadsparken) försök bekämpa eller iallafall kontrollera
den.
Att försöka göra något är mycket bättre än att göra inget.

Förnamn: Anders
Efternamn: Holm
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 11.05.2021 16:39:02
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Jag föreslår att kommunen inrättar en öppenvård för alkohol o drogberoende.Där
en gruppverksamhet som innehåller föreläsningar och arbetsuppgifter samt kontroll
av nykterhet Mm.Liknande finns i Borås (smedjan) med goda resultat. (Jobbar
där). Mvh Rickard

Förnamn: Rickard
Efternamn: Sällberg
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 17.05.2021 07:47:28
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Jag, med fler (se länk samt namn nedan på personer som saknar internet) vill ha
en hundrastgård I Ulricehamn.
Som jag nämner i namninsamlingen släpper många sina hundar I "fårhagen" i
stadsparken men långt ifrån alla kan eller vågar det. Staketet är inte säkert och
därför riskerar små hundar att krypa under och mellanstora till stora hundar kan
enkelt hoppa över.

I våran kommun finns enligt jordbruksverket 3080 stycken registrerade hundar och
av dessa bor 1100 av dem i Ulricehamn centralort. Även om jag inte lyckats nå ut
till en majoriter så tror jag bestämt att behovet av en hundrastgård är stort, speciellt
i dessa tider. Att ha en hundrastgård gynnar inte bara hundarna utan även dess
ägare då dom kan socialisera med andra människor och hundägare på ett corona
säkert sätt.

Jag har vart i kontakt med Jönköpings kommun ( jenny.jansson@jonkoping.se )
som meddelar att deras hundrastgård vid kålgården på 800m2 kostade 200 000
kr allt som allt och att dom två stycken i stadsparken på 1630 m2 kostade 300 000
allt som allt (staket belysning mm). Jönköping har även gratis bajspåsar precis
utanför hundrastgårdarna ihop med hundlatriner och tipsar om grus som underlag.
Eftersom jag själv har bott i Jönköping vet jag hur mycket dessa hundrastgårdar
uppskattades och hur 99% av dom som använde hundrastgårdarna följde reglerna
exemplariskt (så som max 20 min om andra hundar väntar). Hundägarna var även
måna om att hundrastgården skulle hållas fin och såg någon fimpar eller skräp inne
i hundrastgården plockades det genast upp av andra hundägare.

Vi hoppas därför att Ulricehamn, vår friluftskommun, snart har en hundrastgård.

https://www.skrivunder.com/hundrastgard_i_ulriceham

Ami & Janne Björkander, 
Anita Tankred,

Förnamn: Mimmi
Efternamn: Tankred
E-post:
Adress:


