
Ulricehamn 2022-05-03 
Kommunfullmäktige 

Motion  

Våra lekplatser är välbesökta av både barn och föräldrar. Genom att införa ett förbud mot 

rökning på alla våra kommunala lekplatser så gör vi våra lekplatser ändå mer attraktiva. Samt 

att vi minimerar risken att något barn stoppar en fimp i munnen. Plus att det ser mycket 

trevligare ut om det inte ligger massa fimpar mm på lekplatsen. 

 

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar: 

- Att det råder rökning förbjuden på alla kommunala lekplatser. 

 

- Att det skyltas tydligt att det råder rökning förbjuden inom lekplatsområdet. 

 

 

Niclas Sunding (-) 



Ulricehamn 2022-05-03 
Kommunfullmäktige 

Motion 

Det är många av våra kommuninvånare som efterfrågar hundrastgårdar. Många kommuner 

runt om i Sverige har hundrastgårdar där hundar kan ha möjlighet att leka av sig. Då det 

råder strikt djurägaransvar så är det upp till varje hundägare att se till, så att deras hund inte 

skadar andra hundar eller människor.  

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar: 

- Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om någon brukshundsklubb eller annan 

förening vill sköta om och hålla rent mot en årlig ersättning på 5000 kr per 

hundrastgård och pressentera detta för kommunstyrelsen. 

 

- Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att placera en 

hundrastgård i närheten av hundbadet vid Ulrikaparken och på ytterligare två 

lämpliga platser i centralorten och pressentera detta för kommunstyrelsen. 

 

- Att förvaltningen får i uppdrag ta fram en informationsskylt där det tydligt framgår 

att varje hundägare tar reda på sin hunds avföring och att dom är ansvariga för sin 

hund och pressentera detta för kommunstyrelsen. 

 

Niclas Sunding (-) 

 



Motion om trygghetsboende 

Vi vill göra äldres boende bättre 

 

En trygg och god boendemiljö kan vara avgörande för vår hälsa och hur länge vi kan vara 
självständiga.  Ingen ska behöva isoleras i ofrivillig ensamhet. Därför behövs en form av 
bostäder som överbryggar glappet mellan det ordinära boendet och vård- och 
omsorgsboendet. Trygghetsbostäders boendeform är förebyggande genom att den kan 
undanröja eller skjuta upp behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende. Att möjlighet 
till social gemenskap och delta i aktiviteter håller oss friska både psykiskt och fysiskt är väl 
grundat i all forskning. 

Trygghetsbostäder ska erbjuda ett boende för den som uppnått en viss ålder, förslagsvis 70 
år. Här ska finnas möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt utrymmen för 
gemensamma måltider. Kopplad till boendet ska finnas en aktivitetssamordnare som 
dagligen kan stödja de boende under vissa tider. Det ger grund för trygghet och hög 
boendekvalitet för äldre. 

Trygghetsbostäder är en boendeform i lägenhet med eget hyreskontrakt som den enskilde 
söker och hyr via fastighetsägare/hyresvärdar som innehar denna form av lägenhet i sitt 
bestånd. Fastighetsägaren ansvarar för en särskild kö till lägenheterna. Trygghetsbostäder är 
inte en biståndsprövad insats. 

Under ett stort antal år tillbaka har vi i Liberalerna försökt påverka byggandet av 
trygghetsboende genom vårt bostadsbolag STUBO. Tyvärr har vi inte lyckats. För att 
stimulera alla bostadsföretag att bygga och/eller driva trygghetsbostäder vill vi att 
Ulricehamns kommun ska ge bidrag till gemensamhetslokal samt bekostar en 
aktivitetssamordnare.  

För detta måste boendet uppfylla vissa krav och regler. Borås stad har en modell för stöd 
sedan ett antal år tillbaka. Detta har gett upphov till att ett stort antal trygghetsbostäder har 
byggts. Ulricehamn kan ta fram en modell som passar vår mindre kommun. 

 

För att stimulera alla bostadsföretag att bygga och/eller driva trygghetsbostäder föreslår 
Liberalerna kommunfullmäktige besluta  

Att kommunen ska ge bidrag till gemensamhetslokal 

Att kommunen ska ge bidrag till aktivitetssamordnare 

Att regler och tillämpningsföreskrifter för trygghetsbostäder tas fram 

Birgit Andersson (L) Roland Eriksson (L)  



Vänsterpartiet Ulricehamn  

Kommunfullmäktige 20220519 

Motion om att göra ett av kommande äldreboenden till SällBo 

Människor 70+ är en bortglömd grupp på bostadsmarknaden, speciellt de som har 
svag ekonomi. De är ofta friska med litet behov av hjälp. Dessa måste finnas med i 
kommunens bostadsanalys och riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunen måste 
tänka framåt och annorlunda för att utveckla boendeformer. 

SällBo är ett sällskapsboende för äldre och yngre som öppnar för gemenskap över 
åldersgränserna. Här bor man lite mindre men delar desto mer. Lägenheterna kan 
vara praktiska tvåor på 35–50 kvadratmeter och finnas i tre olika utföranden. Alla 
med balkong eller uteplats. Förutom den egna lägenheten har alla hyresgäster 
tillgång till gemensamma utrymmen som till exempel kök, vardagsrum, träningsrum, 
konstnärsateljé, spelrum och bibliotek.  
Lägenheterna hyrs ut till 70-plussare och resterande till personer i åldersgruppen 
18–25 år. Den sociala aspekten av boendet står i fokus. För att boendet ska 
fungera och hyresgästerna trivas är det viktigt att de som bor på SällBo har en 
nyfiken personlighet, en vilja att lära sig nya saker och är beredda på att dela med 
sig av sina egna kunskaper och erfarenheter. Alla lägenheter har eget kök och 
badrum. Standarden på lägenheterna är en bra basstandard. Alla lägenhetstyper 
finns på samtliga våningsplan. El, vatten, värme och källarförråd ingår i 
månadshyran. Alla lägenheter är anslutna till fiber och det finns ett brett urval av 
internet-, tv- och telefonitjänster från olika leverantörer som är framtidssäkert, stabilt 
och driftsäkert med den senaste tekniken. I månadshyran ingår de tv-kanaler som 
erbjuds. Utöver dessa kanaler kan man köpa till fler kanaler i olika kanalpaket. 
Extraförråd och permobilplatser finns att hyra. 

Gemensamma utrymmen – bo mindre, dela mer 
På SällBo finns verkligen möjligheter för en rik och social fritid! De som flyttar in 
bidrar till det sociala livet i huset genom att minst två timmar i veckan leda och/eller 
delta i olika gemensamma aktiviteter. En SällBovärd, anställd av tex Stubo AB finns 
på plats som inspiratör och ”igång-sättare”. Service, som fritt wi-fi i gemensamma 
utrymmen och konceptinredda rum ingår i hyran. Här kan finnas till exempel 
gemensamma kök, vardagsrum, bibliotek, syrum, ateljé med konstnärsmaterial och 
trädgård med sittplatser, grill, blomsterrabatter och köksträdgård. 

Vänsterpartiet  yrkar att kommunen gör ett av kommande äldreboenden till 
SällBo 

Ulricehamn 20220519.      



Jan-Olof Sundh Vänsterpartiet 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 13.07.2021 22:24:41
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:

En scen med ett trägolv framför nånstans i närheten av Ulricaparken. Scenen kan
utnyttjas till tex musikframträdanden, trolleri (för barn), dansmusik, ta(valborg mm).
Dansklubben Buggie saknar en sådan yta i dagsläget. Där kan man i så fall hålla
utomhusträning/kurs på sommarhalvåret. Buggie skulle även kunna anordna
enklare danstävling för att bidra med ett folkligt ”liv och rörelse” på stan.
I Vara, Badhusparken, finns ett bra exempel på hur man kan bygga. Viktigast för
vårt behov är ström och trägolv.

Förnamn: Annette
Efternamn: Holmberg
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 09.05.2022 11:10:24
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Landsbygdssäkra kommunala beslut.

Jag föreslår att Ulricehamns kommun tar fram och genomför en handlingsplan för
att föra in landsbygdsperspektivet i sina underlag och beslut. Detta för att
identifiera såväl förutsättningar som behov på landsbygden, ge balans mellan bygd
och stad, och synliggöra vad ett beslut kan ha för effekter för alla berörda
kommuninvånare.

Tillväxtverket tillhandahåller uppdaterade studier och vägledningsmaterial i ämnet.
Förnamn: Åsa
Efternamn: Odén
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 09.05.2022 18:28:44
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Då vi på kärrvägen i tvärred har problem med att byns katter använder sandlådan
på lekplatsen som allmän toalett skulle jag vilja lämna förslaget att utforma någon
form av lock så det går att täcka över sandlådan när den inte brukas. Detta för att
förhindra ovanstående problem och öka trivsel för de som besöker lekplatsen.

Förnamn: Jimmy
Efternamn: Andersson
E-post:
Adress:




