


 

 

Motion  om  att placera insektshotell  i kommunen 

 

Det är inte bara människor som har svårt att hitta bostad i  dessa tider. Hos 
insekter är det också brist på bostäder. 

För att minska insekternas bostadsbrist och därmed öka på den biologiska 
mångfalden  så är  det dags att kommunen börjar bygga  och placera ut så 
kallade insektshotell i kommunens tätorter. 

Dessa bör vara  av den större modellen. Ett  foto som finns med i motionen 
visar hur fint och elegant detta kan se ut.Där det finns mycket blommor och 
fruktträd i våra tätorter  gynnas  pollineringen av dessa  insektshotell. När också 
nya  bostadsområden byggs ut så trängs insekterna undan och deras naturliga 
boplatser försvinner.Där behövs också insektshotell. 

Varför skulle inte dessa hotell  kunna byggas  i kommunen  med hjälp av 
Överskottslagret   på Villagatan och  som är en företagsgrupp inom daglig 
verksamhet  där man arbetar med återvinning  och second-handbutik. 

 

Med anledning av ovanstående yrkas   

-att kommunen placerar ut insektshotell av större modell i kommunen 

 

Ulricehamn 2021-02-05 

Arne Fransson .MP 
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Vad är jämställdhet? 

Vi socialdemokrater har under en väldigt lång tid arbetat för ett mer jämställt Sverige. 
Vi anser att alla människor har samma värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning 
eller tjockleken på plånboken. 

De senaste åren har vi fått erfara att jämställdheten har tagit ett steg tillbaka. Unga 
människor har ett mindre intresse av jämställdhet idag än för några år sedan, speciellt 
unga män.  I Ulricehamns kommun sker regelbundet kränkningar av unga kvinnor 
och flickor även i skol- och idrottsmiljö.  Det kanske mest allvarliga när man tittar på 
problemet i sin helhet är att man normaliserat detta till den grad att man kallar det 
vardag. 

Vem bär ansvaret för det här kan man fråga sig? Är det skolan, föräldrarna, 
idrottsföreningarna eller ungdomarna själva? 

När vi socialdemokrater började granska jämställdheten lite närmare i Ulricehamns 
kommun såg vi att vi har misslyckats på många plan. Vi ser en strukturell sexism och 
rasism. Kvinnorna i vår kommun bär fortfarande huvudansvaret för barn och hem. De 
arbetar deltid och har de höga sjuktalen. När man har ansvar för föräldraledighet, 
VAB eller har hög sjukfrånvaro så är det svårt att klättra på lönestegen. Kvinnorna har 
lägre lön än män, trots att de utför samma arbete. Det är också så att de traditionella 
kvinnoyrkena har en lägre status. 

Vi ser att det är svårt för kvinnor, speciellt för utlandsfödda kvinnor, att få ett 
högkvalificerat jobb även om de har den utbildning som krävs.   

Det är främst kvinnor som utsätts för våld i en nära relation av en man. 

Hur löser vi då problemen? Först och främst måste vi lära våra ungdomar vilka 
normer som vårt samhälle är byggt på. Vi måste börja prata om de svåra ämnena och 
detta tidigt i god tid. Barn gör inte som vuxna säger, de gör som vuxna gör. Vi måste 
börja tala om och synliggöra hur vi river de strukturella murarna. Ett icke jämställt 
samhälle kostar årligen kommunen och staten mycket pengar. Delvis som minskade 
skatteintäkter men även i riktade insatser som är resurskrävande. 
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Ett icke jämställt samhälle orsakar mycket lidande. Bakom varje sjuktal befinner sig 
en människa som är för sjuk för att arbeta. Bakom varje brottsoffer finns en människa 
i djup kris. 
 

Socialdemokraterna yrkar härmed: 

Att  kommunen inrättar en återkommande verksamhetsanpassad 
jämställdhets-utbildning som innefattar alla kommunens verksamheter 
samt politiker. 

Att förvaltningen får i uppdrag att snarast förnya handlingsplanen för 
jämställdhet. 

Att arbetet ska utvärderas och rapporteras till kommunstyrelsen. 

 

Emma Claesson (S)    Inga-Kersti Skarland 
(S) 
Socialdemokraterna    Socialdemokraterna









Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 13.02.2021 11:23:36
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:

Ulricehamns kommun bör undersöka om möjlighet finns att för varuhuset
Dollarstore (Ahlberg - Dollarstore org.nr 556537-1662) kräva att på något sätt
inhägna eller i vartfall försvåra för obehöriga att under sen kvällstid/nattetid få
tillträde till varuhusets kundparkering belägen mellan Boråsvägen och
Karlsnäsvägen. Under denna tid är denna parkering uppställningsplats och startfält
för ett cityrally som på högsta motorvarv drar runt i villakvarteren och bland
industrierna. Återkommer och startar om, ideligen till långt efter midnatt.
(Förslaget fortsätter på nästa sida, dialogrutan är för kort!)

Förnamn: Bengt
Efternamn: Birgersson
E-post:
Adress:



Från:                                  Ulricehamns kommun
Skickat:                             den 13 februari 2021 10:29
Til:                                      Ulricehamns Kommun
Ämne:                               Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Fortsättning:
Missunnar förstås inte ungdomar att spela hög musik och köra bil eller 
Epa/A-traktor eller vad vi kallar fordonen för. Men anser att en racerbana 
nattetid inte är hemmahörande i bostadsområden. 

(Ber härmed att få makulera mitt medborgarförslag daterat 12 februari 2021 
kl 23.45 med likartat innehåll).

Förnamn: Bengt 
Efternamn: Birgersson
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 19.02.2021 07:08:41
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:

Hej,
Här kommer ett förslag som vi tycker passat bra att genomföra nu i dessa
speciella tider när alla vill hitta på saker att göra här på hemmaplan:
- Installera en pulkalift i pulkabacken vid golfbanan.
Detta initiativ kommer garanterat ge mycket glädje och aktiviteter för våra barn och
ungdomar, något som känns enormt viktigt i dessa pandemitider.
Med en hyfsat liten insats gör vi vår stad ännu mer attraktiv för oss som redan bor
här men även på sikt för familjer som funderar på att flytta hit alternativt, när
pandemin är över, göra utflykter hit.
Mvh
Familjen Rylander

Förnamn: Karin
Efternamn: Rylander
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 19.02.2021 07:14:07
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,
Här kommer ett förslag som vi tycker passat bra att genomföra nu i dessa
speciella tider när alla vill hitta på saker att göra här på hemmaplan:
- Bygg en ordentlig brygga och stort hopptorn ut i sjön vid marbäcksvägen utanför
tågtunneln. Se t ex Hunnebostrands hopptorn som inspiration
(http://www.smogenkusten.se/upplevelser/badplatser/hunnebostrand-15532648)
Detta initiativ kommer garanterat ge mycket glädje och aktiviteter för våra barn och
ungdomar, något som känns enormt viktigt i dessa pandemitider.
Med en hyfsat liten insats gör vi vår stad ännu mer attraktiv för oss som redan bor
här men även på sikt för familjer som funderar på att flytta hit alternativt, när
pandemin är över, göra utflykter hit.
Mvh
Familjen Rylander

Förnamn: Karin
Efternamn: Rylander
E-post:
Adress:
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Efter "Udden Skulptur" kommer ett stor badområde. Nya hopptornet

Efter hopptornet

Utsikten från hopptornet.

I Hunnebostrand finns en stor variation av bad som klippbad, sandstränder, badbryggor och
hopptorn.
 
Från centrum i Hunnebostrand går ni till Bella Gästis och fortsätter längs "Udden Skulptur".
Därefter når ni ett badområde med hopptorn, sandstränder och bad från klippor.
 
Går ni från centrum mot gästhamnen jämsides med minigolfbanan kommer det till höger en väg
som leder ut till badön.

Vy från badön med
flera klippbad.
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I närheten av gästhamnen finns möjligheter till klippbad.

Badbryggor längs klippan.




