
 
 

 
 

 



Motion gällande en koldioxidbudget  i Ulricehamn kommun  

 

En koldioxidbudget är en beräkning av hur mycket utsläppen måste minska varje år för att nå 
Parisavtalet, fördelat mellan olika länder, regioner och kommuner. Uppsala universitet har i 
samarbete med lärosäten i andra länder tagit fram en modell för hur man räknar ut 
utsläppsutrymmet i en kommun eller region utifrån FNs klimatpanels bedömning av hur mycket 
koldioxid som kan släppas ut för att klara Parisavtalets mål om max 2 graders global 
temperaturökning.  

Genom att Uppsala Universitet har tagit fram en beräkningsmodell som används av ett stort antal 
kommuner och regioner så kommer utsläppsminskningarna att kunna jämföras med varandra. Västra 
Götalandsregionen antog en koldioxidbudget för länet den 26 januari i år. Ett tiotal kommuner inom 
Västra Götaland har redan antagit eller förbereder antagande av en koldioxidbudget för sina 
respektive kommuner.  

Idag kan en kommun få hjälp med att ta fram en koldioxidbudget. Klimatsekretariatet är en 
oberoende och ej vinstdrivande organisation som tar fram lokala koldioxidbudgetar utifrån Uppsala 
universitets modell. Klimatsekretariatet tar fram en rapport med beräkningarna för den aktuella 
kommunen och skapar en egen sida på ClimateVisualizer som är ett visualiseringsverktyg för att 
hjälpa kommunen att se hur utsläppen behöver minska. 

Västra Götalandsregionen har ingått ett samarbete med Klimatsekretariatet för att stötta 
kommunerna i länet med att ta fram en koldioxidbudget. Under 2021 och 2022 erbjuds ett sänkt pris 
för kommunerna inom Västra Götaland. I underlaget som skickats ut till kommunerna framgår att det 
sänkta priset är 2 kronor per invånare i kommunen/som lägst 40 000 kr. Därefter en driftskostnad på 
1 krona per invånare i kommunen per år/som lägst 20 000 kr.  

Arbetsinsatsen från kommunen är i princip noll efter att beslutet tagits att beställa tjänsten från 
Klimatsekretariatet, utöver om kommunen vill sprida information om att en koldioxidbudget tagits 
fram. Rapporten med koldioxidbudget och en egen websida levereras från Klimatsekretariatet inom 
fem veckor efter att kommunen gjort en beställning. 

Av ovanstående yrkas: 

Att kommunen beslutar att ta fram en koldioxidbudget för Ulricehamns kommun 

 

Ulricehamn   2021-06-11 

Arne Fransson,MP    Ingemar Basth ,MP



 
 

 

 

 

Motion missbruksvård i Ulricehamns kommun. 
  
I Ulricehamns kommun har vi stora problem med missbruk av narkotika, narkotikaklassade 

mediciner och alkohol. Droganvändandet har krupit ner i åldrarna och det finns problem med 

narkotikaförsäljning på både Stenbocksskolan och Tingsholmsgymnasiet.  

 

Narkotika och narkotikaklassade mediciner är lättillgängligt på Internet. Det mest 

förekommande är ett blandmissbruk. Med ett missbruk eller överbruk av narkotika, 

narkotikaklassade mediciner och alkohol ökar brottsligheten och det skapar ett utanförskap på 

arbetsmarknaden eller i skolan. I pandemins spår ser vi att unga män faller djupare och 

snabbare ner i narkotikamissbruk. Vi ser också att alkoholkonsumtionen hos vuxna har ökat 

på grund av dåligt psykiskt mående och vi ser att allt fler har ett riskbeteende. 
Missbruket kostar årligen stora summor skattepengar i riktade insatser. Kommunen går miste 

om skatteintäkter då många i personkretsen saknar arbete. Hela familjer “går sönder” och det 

sociala arvet ökar risken att fler i familjen faller in i missbruk. 
 
Vi i Socialdemokraterna anser att alla människor har samma värde, vi exkluderar inte någon. 

Vi tycker att Ulricehamns kommun behöver ta tag i missbruksvården så att alla kan få en 

chans till ett “normalt” liv med arbete eller studier, bostad och ett familjeliv där man kan 

känna sig trygg. 
I Ulricehamns kommun saknar vi Anonyma Narkomaner trots att vi har stora problem med 

tungt narkotikamissbruk. 
  
Härmed yrkar Socialdemokraterna: 
Att- Förvaltningen ges i uppdrag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande 

arbete utifrån dagens situation. 
Att- Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera kommunens hemsida med information om 

anonyma narkomaner, anonyma alkoholister m.m 
Att- Förvaltningen ges i uppdrag att utreda om det är möjligt att i samverkan starta upp 

självhjälpsgrupper. 
Att- Förvaltningen ges i uppdrag att utreda ett resurscenter för unga i missbruk eller riskbruk. 
  

  
Tommy Mårtensson(s) 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 26.05.2021 19:00:31
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 föreslår utbyggnad av skateboardparken vid Tingsholmsgymnasiet.

Idag finns det två områden i skateboardparken, en sk "bowl" som är gjuten av
betong och en sk "street" som består av asfalterad yta och hinder av trä. Bowlen är
ca sex år gammal (tror jag, inte 100% säker) och eftersom man årligen utför ett
enkelt underhåll som tar nån timme, så är bowlen i bra skick (och kommer hålla sig
i bra sig ytterligare 20-25 år). Streeten är dock i mycket dåligt skick, då man dels
la fel typ av asfalt (för stor kornstorlek) och dels har den åldrats väldigt mycket,
vilket gör att det är svårt att åka på den. Dessutom har den varit utsatt för
skadegörelse med en hål som följd. Trähindren är även dom i dåligt skick efter att
stått utomhus året runt i 6 år.

Intresset för skateboard (och sparkcykel) har ökat för varje år sedan parken kom
till, och idag är den mycket välbesökt. Den är så populär att det ibland är svårt att
åka för att man måste trängas så mycket, vilket kanske leder till att vissa tappar
intresset.

Skateboarden är sprungen ur Kaliforniens surfkultur och har sedan mitten av 1900-
talet vuxit till att bli en älskad community med miljontals utövare världen över. Idag
är det en bedömningssport där åkaren försöker göra så spektakulära och svåra
trick som möjligt. Skateboard är sedan 2013 medlem i riksidrottsförbundet och
från och med 2020 är skateboard en OS-sport. Sverige har en tvåfaldig
världsmästare som heter Oskar Rozenberg, som kommer från Malmö, där det
finns otroliga förutsättningar för åkning. Men de allra flesta utövare åker skateboard
av en enda anledning – det är så himla kul! Detta gör att man kan åka på sin egen
nivå, men ändå ha kul tillsammans med andra som är på andra nivåer. Proffs och
nybörjare har roligt tillsammans!

Förutom den sportsliga delen, så har skateboard ett stort socialt värde. Det en
lättillgänglig idrott där en bra nybörjarutrustning (bräda, hjälm, skor) bara kostar runt
1000-1500 kr och sedan är det bara att ge sig ut på gatan, eller ännu bättre – till en
bra betongpark! Så länge det är torrt på marken, så kan man åka. Det behövs inga
tränare eller andra stöttningar. Man lär sig av sina kompisar, och har man inga
kompisar att åka med så lär man lätt känna nya kompisar i skateboardparken.
Skateboard är en öppen sport, där man blandar alla åldrar, kön, bakgrund. Jag har
själv åkt (och åker fortfarande) skateboard i sammanlagt 20 år, och det har präglat
hela mitt liv. Förutom åkningen (och den rörligheten och motion som det ger), så
har jag även rest landet runt för att åka på nya ställen och tittat på tävlingar, och då
lärt känna massor av människor med alla möjliga typer av bakgrund. Nu som
43åring med två barn, så vill jag verkligen ge ungdomen chansen att få uppleva det
fantastiska med skateboard!

Jag har varit i kontakt med firman som byggt parken vid Tingsholm och fått två
olika förslag. Det finns bilder och mer information att tillgå, men tyvärr kan man inte
bifoga någon bilaga i förslaget. Jag skickar gärna den infon separat, men jag vet
inte var.



1. Ta bort asfalt och bygg ny anläggning i betong på 360 kvm. Byggtid ca 2
månader Budget ca 1,5 miljoner
2. Ny anläggning i betong på 290 kvm vid sidan av den befintliga. Byggtid ca 2,5
månader Budget ca 1,5 miljoner

Anledning till varför man inte vill välja det billigare alternativet med ny asfalt och nya
trähinder, är att, förutom att man kan skapa roliga former i betong, så är det som
jag skrev tidigare en otroligt lång hållbarhet på 20-25! Det är en investering som
lönar sig i längden!

Om ni vill veta mer, så kontakta mig gärna.

Mvh,
Henrik Jonsson

Förnamn: Henrik
Efternamn: Jonsson
E-post:
Adress:



ULRICEHAMN SKATEPARK UTBYGGNAD

Existerande betong

Bowl

360 m2 

290 m2

Höjder slängas av + gräs

Ta bort asfalt och bygg ny anläggning i betong.

Höjder slängas av med gräs.

Byggtid ca 2 månader

Budget ca 1,5 miljoner

Ny anläggning i betong vid sidan av den befintliga.

Byggtid ca 2,5 månader

Budget ca 1,5 miljoner

Topview

Ulricehamns skateboardförening 
Kontakt: ulricehamnsSF@outlook.com



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 06.06.2021 18:14:05
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:

BEHÖVS HUNDRASTGÅRDAR I ULRICEHAMN?
Under det senaste halvåret har boende på Södra Kyrkogatan kunnat se hur den
fina lekparken på Kvarnlyckans förskola förvandlats till en hundrastgård under
helgerna. Oavsett om detta beror på lata hundägare eller att behovet av en
hundrastgård är stort i området, så behöver det åtgärdas omedelbart! Vilken
förälder vill ha sina barn på en lekplats, där hundar uträttar sina behov. Ur hälso-
och hygiensynpunkt är det inte acceptabelt. Kortsiktigt måste skyltar sättas upp
men kommunen måste åtgärda hundproblemet så snabbt som möjligt. Är behovet
stort av hundrastgårdar i centralorten kan frågan inte dras i långbänk,
förskolebarnen behöver en hälsosam utemiljö!
Undertecknad tycker att kommunen skyndsamt ska:
• Iordningställa tydlig skyltning på alla skolor och förskolor
• Iordningställa hundrastgårdar i centralorten

Förnamn: Ingegerd
Efternamn: Borg-Saviharju
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 11.06.2021 09:01:36
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:

Hej

Mitt förslag är att bygga ut iläggningsrampen för båtar vid Fiskebacken.
En dubbelramp med två bryggor vore en bra lösning.
Det blir ofta kö, då bara en kan lägga i eller ta upp sin båt.

Förnamn: Niclas
Efternamn: Gustafsson
E-post:
Adress:
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