
 

Motion angående en mobil återvinningsstation  

Borås stad  har nyligen  invigt en ny typ av flyttbar återvinningsstation  
.Den ska placeras ut på olika platser och därmed underlätta 
återvinning för de som inte har möjlighet att ta sig ut till 
återvinningsstationen  liknande vår    återvinningsgscentral  i 
Övreskog.Här får boråsarna möjlighet att sortera allt från elektronik , 
metallskrot  och brännbart avfall  - utan att behöva ta sig ut till de 
större återvinningscentralerna.  

I anslutning till den mobila återvinningsstationen  kommer i Borås 
också en mindre lastbil att vara på plats ,som kan ta hand om större 
saker som ska slängas ,exempelvis fåtöljer eller soffor. 

Med anledning av ovanstående yrkas att  

- Vår kommun inför en liknande modell  som Borås med mobil 
återvinningsstation som anpassas efter vår kommuns 
förhållanden.  

 

Ulricehamn den 7 dec 2021  

Arne Fransson,MP



 
 

 

 

Motion pandemitrötthet.    Ulricehamn 2021-12-13 

  

I de av kommunens verksamheter som påverkas mest av pandemins verkningar finns det en utbredd 

pandemitrötthet. Vi ser fortsatta restriktioner och en ökad smittspridning igen. Pandemitrötthet 

orsakas av för låg bemanning under en lång tid då verksamheterna kraftigt påverkats av de rådande 

restriktionerna som finns i vårt samhälle. Bland annat rekommendationen att stanna hemma vid 

minsta symptom har medfört att sjukfrånvaron har ökat samtidigt som det är en mycket viktig del i 

att skydda våra omsorgstagare för smitta. Svårigheter att rekrytera vikarier har medfört att all 

sjukfrånvaro inte har kunnat ersättas fullt ut.  

Vi ser också att de äldres samt funktionsnedsattas psykiska mående orsakat av isolering påverkat 

personalen negativt. Många av kommunens arbetstagare har arbetat länge i slitsamma skydd såsom 

visir, munskydd och lufttäta förkläden. Detta har i viss mån även det orsakat en försämrad hälsa hos 

arbetstagaren. 

Det finns en logisk koppling mellan våra anställdas mående och förmågan att orka bemöta oro, 

nedstämdhet och överlag nedsatt psykiskt tillstånd hos de av våra invånare som är i behov av stöd 

och omsorg. Ju friskare och välmående personalen är desto större är förmågan att hantera de 

stundtals svåra situationer som helt naturligt uppkommer i omvårdnadsyrken.  

Vi Socialdemokrater värnar om arbetstagarnas hälsa, både den fysiska och psykiska. Som politiker 

har vi det yttersta arbetsmiljöansvaret.  Vi vet också att de som vårdar de som är de allra sköraste i 

vårt samhälle måste själva må bra för att orka fortsätta vårda. 

  

Därför vill vi Socialdemokrater ge förvaltningen i uppdrag att: 

– genomföra en särskild arbetsmiljöutredning som visar om/hur personalen i våra verksamheter 

påverkats av pandemins verkningar. 

– ta fram och genomföra aktiviteter om arbetsmiljöutredningen påvisar att det finns behov av det. 

– aktivt arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor som kan motverka pandemitrötthet. 

– kontinuerligt återrapportera till kommunstyrelsen i de delar som berörs av motionen. 

– med kraft fortsätta arbetet med att minimera personalomsättningen i de hårdast drabbade 

verksamheterna. 

 

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 

 

Inga-Kersti Skarland (s)   Per-Ola Johansson (s) 
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Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Inom Västra Götaland har de olika kommunerna olika möjligheter att erbjuda sina
pensionerade medborgare gratis kollektivtrafik med Västtrafik inom sin kommuns
respektive zon. Av VGR ca 45 kommuner erbjuder ca 30 st gratis åkning från 65
år. Bla grannkommunerna Falköping, Tranemo och Svenljunga
Dock tillhör tyvärr Ulricehamn en av de 15 återstående kommuner som har
åldersgräns 75 år för denna förmån. Busstrafiken inom kommunen är förutom i
peaktime när skolorna börjar och slutar glest belagda. Därför borde denna förmån
för våra seniorer inte ge någon större kostnad.
Föreslår därför att denna förmån sänkes från 75 till 65 år inom vår kommun.

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

Skriv ditt
medborgarförslag:

Taxebeläggning av elbilars laddning inom Ulricehamns kommun.
I nuläget finns fyra platser inom Ulricehamn där gratis laddning av elbilar är möjlig.
Detta var säkert en god tanke för ett antal år sedan när dessa fordon var en
sällsynthet. Idag och framöver finns dom dock i en mycket större omfattning.
Som förslagsställare kan man se detta som en onödig lyx. Har man ekonomi nog
att äga en elbil så kan man också stå för kostnad laddningen själv utan att
kollektivet inom kommunen drabbas.
Förslår att en utredning startas för att snarast belägga aktuella parkeringsplatser
med någon slags kostnad enligt denna utredningens betänkande.

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




