
  

 

Motion till Ulricehamns kommunfullmäktige 

 
ITkostnad 

Med anledning av de ökade kostnaderna för vår IT-verksamhet.  

 

 

Förr leasade kommunen datorer och paddor med tillhörande support. Numera köps allt in och 
kostnaderna ökar oroväckande. När allt ägs av kommunen tillkommer också flera tjänster för support  
lagerhållning o s v. eftersom inköp av IT påverkar driftsbudgeten via de avskrivningar som görs och 
våra avskrivningar i och med kraftigt ökande priser också ökar anser Sverigedemokraterna att 
förvaltningen behöver göra en genomlysning av våra totalkostnader för IT inklusive de tjänster vi nu 
får bekosta själva som tidigare ingick i vårt leasingavtal. 

Det vore önskvärt att dessa kostnader sedan jämförs med vad ett leasingavtal i enlighet med vårt 
behov skulle innebära för vår ekonomi så att våra folkvalda kan ha ett bra underlag för att fatta 
beslut om fortsatta inköp eller en tillbakagång till ett leasingavtal. 

 

 

 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

-Att  kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram våra totalkostnader för inköp av IT, 
inkluderat mjukvaror och tjänster och presentera detta för kommunfullmäktige. 

-Att  kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett ekonomiskt underlag för ett 
leasingavtal baserat på våra IT-behov och presenterar detta för kommunfullmäktige. 

 

För Sverigedemokraterna  Ulricehamn 

 

Mattias Bengtsson 

Jan-Henric Henningson 

Peter Nilsson 

Ulricehamn 2023-01-24 

 



Från:  Yvonne Johansson  
Skickat:  10.01.2023 00:24:32 
Till:  Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  Re: Medborgarförslag / Nyårssmällare! 
 
 
Tillägg till nedan givna Medborgarförslag. 
 
Givetvis inkluderar vårt Medborgarförslag med krav om förbud, all form av 
större smällare under året, såsom vid ex Påsk. 
Området som sådant, lämpar sig inte för detta. 
 
Mvh Yvonne Johansson 
 
 
> 9 jan. 2023 kl. 15:47 skrev Yvonne Johansson 
< : 
> 
>  
> Jag med nedanstående grannar och övriga boende på 
Vimbrogatan/Ätrabrinken i Blidsberg kräver att Nyårsmällare ska förbjudas 
helt, i området. 
> 
> Flertalet fastighetsägare bedriver också någon form av Uppfödning av 
hund eller katt och lyder således, under Länsstyrelsen. 
> Övriga boende på området har även de, husdjur i sin bostad. 
> Fastigheterna/tomterna ligger alldeles för tätt och det finns ingen 
möjlighet att skydda djuren, från denna form av djurplågeri. 
> Djurskyddslagen bör ovillkorligen följas och tillämpas, här. 
> 
> Yvonne Johansson 
>  

 
> 
> Claes-Ove och Susanne Fyr 
>  

 
> 
> Michaela Eklund 
> 

 
> 
> Mvh Yvonne Johansson 
>  

 
 

> 
> Skickat från min iPhone 
 



Från:  Elisabeth Mönhage ] 
Skickat:  11.01.2023 13:46:59 
Till:  Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  Medborgarförslag 
 
 
 
Tycker att Ulricehamns kommun borde införa rabatterat pris på 
kollektivtrafiken efter 65 år lr åtminstone efter 70 års ålder. Titta och 
jmf med grannkommunerna! 
75 år är alldeles för hög gräns. 
 
Med vänlig hälsning, 
Elisabeth Mönhage 
Skickat från min iPhone 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 13.01.2023 13:58:14
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:

Förslaget: Vi från bostadsrättsföreningen Skogshöjden önskar belysning på
Avenboksgatans lekplats.

Lekplatsen och stråket förbi lekplatsen nyttjas flitigt av framförallt bostadsområdets
”Stadsskogens” invånare som till stor del består av barnfamiljer med även
hundägare och äldre.
Men nu vintertid är större delen av dygnet mörkt och varken stråket eller den fina
lekplatsen nyttjas.
Platsen är av många upplevd otrygg i mörkret vilket gör att barn istället leker längs
gatorna som är trafikerade.
Belysning är en trygghetsskapande åtgärd som kommer göra att barnen kan nyttja
lekplatsen i större grad och stråket kan användas som promenadstråk även under
vinterhalvåret.
Boverket skriver följande; Av forskningsrapporten ”Trygg stadsmiljö” framgår att
god belysning minskar antalet brott och har även påverkar den upplevda
tryggheten.

Mvh
Sanna Pihlajamäki Blomgren
Ledamot, BRF Skogshöjden

Förnamn: Sanna
Efternamn: Pihlajamäki Blomgren
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 19.01.2023 13:36:36
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:

Medborgarförslag om att kommunen finansierar trafiköar eller andra
hastighetsbegränsande åtgärder på Avenboksgatan och Gråalsgatan i Ulricehamn
I två år (under sommarhalvåret) har det funnits trafiköar i stadsskogens
bostadsområde. Öarna har stått på Avenboksgatan och Gråalsgatan.
Syftet med trafiköarna är att sänka hastigheten i bostadsområdet. Avenboksgatan
och Gråalsgatan är två gator som används som genomfartsleder i
bostadsområdet.
Dessa trafiköar har bostadsrättsföreningen Skogshöjden hyrt av kommunen till en
kostnad av 2400kr/år.
Vi från styrelsen i bostadsrättsföreningen Skogshöjden föreslår att kommunen ska
stå för kostnaden av trafiköar eller andra hastighetsbegränsande åtgärder. Det är
inte enbart vår bostadsrättsförening som har nytta av dessa öar utan hela
bostadsområdet som består av friliggande villor, fler bostadsrättsföreningar och
hyresrätter.
Det är en förhållandevis liten kostnad som gör mycket för att skapa trygghet och vi
anser att det är en kommunal angelägenhet, i allra högsta grad.
Bostadsområdet består av många barn och unga som dagligen använder stråken
till att leka, ta sig till och från förskola/skola eller andra aktiviteter. Vid
beslutsfattande av detta medborgarförslag vill vi att ni särskilt beaktar
Barnkonventionen §3 i beaktande. ” Vid alla beslut som rör barn ska i första hand
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”

Sanna Pihlajamäki Blomgren
Ledamot BRF Skogshöjden

Förnamn: Sanna
Efternamn: Pihlajamäki Blomgren
E-post:
Adress:




