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Motion till Ulricehamns kommunfullmäktige.

_' L., H  I  . /

Försörjningstrygghet av elproduktion. 25717422 ÖÖ f'

Världen blir allt globalare på alla områden. Hela vår elinfrastruktur styrs digitalt och kan styras från

jordens alla hörn. Det betyder att den som har onda avsikter kan stänga av viktiga delar i vårt

elsystem från vilket land som helst. Därför ser vi ett behov att ha en "backup" av elproduktion lokalt,

som kan försörja viktiga funktioner under kortare eller längre tid. Detta skulle kunna uppnås genom

att med solceller generera el till en anläggning för vätgasproduktion. Den lagrade gasen skulle sedan

kunna driva generatorer som producerar el om nätet ligger nere.

Denna solcellspark skulle med fördel kunna läggas på den gamla soptippen på Övreskog när denna är

färdigtäckt. Industri eller bostäder kommerju aldrig att bli aktuellt i området. Om gasen skall

produceras och lagras på Övreskog eller på samma plats som den skall förbrukas behövs förmodligen

en djupare analys.

Detta projekt skulle kunna finansieras genom partnerskap med större aktörer inom produktion och

handel. Något för NUAB att titta på?

Eventuellt överskott av gas skulle kunna användas som drivmedel i fordonen kommunens

fordonspark.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

-Att förvaltningen undersöker möjligheterna att i egen regi, eller genom partnerskap med andra

aktörer bygga en solcellspark på Övreskog.

-Att ett aggregat för produktion av vätgas med solcellselen projekteras och byggs på Övreskog eller i

anslutning till slutanvändaren.

-Att förvaltningen, ev. genom NUAB söker partners/ medfinansiärer till projektet.

För Sverigedemokraterna i Ulricehamn.

____  __
U

Aila Kiviharju

2022-05-11



Dags att inrätta ett kommunalt klimatråd i Ulricehamn  

FN:s klimatpanels nya klimatrapport, visar att det är akut bråttom att minska 
klimat-utsläppen. De beslut som riksdagen fattar den här mandatperioden 
är helt avgörande för om Sverige ska klara sin del av Parisavtalet samt den 
nya klimatlagen, enligt vilken Sverige ska ha noll nettoutsläpp av 
växthusgaser om 27 år. 

Det som står på spel är mänsklighetens möjlighet till försörjning av mat, 
vatten och vår säkerhet. Vissa känsliga ekosystem står redan på randen till 
kollaps och forskarna varnar för accelererande art-utrotning. Sommarens 
extremvärme, torka och bränder har gett oss en föraning om vad som kan 
ske i takt med att temperaturen stiger. 

Fossil energi, som möjliggjort mycket av vår tekniska utveckling och 
välstånd, är på väg att ta oss mot en global katastrof. I en rasande takt 
närmar vi oss gränsen för hur mycket växthusgaser vi totalt kan släppa ut i 
atmosfären utan att missa Parisavtalets mål om att hålla oss väl under 2 
graders global uppvärmning. Det finns dessutom ett ökat vetenskapligt stöd 
för att planetens smärtgräns är 1,5 grader. 

Ansvaret för att jorden skall klara Paris-avtalets mål om max 1,5 grader 
åligger inte bara ländernas regeringar utan måste även förankras ute i alla 
kommuner. 

Vi vill därför att KF (kommunfullmäktige) initierar ett klimatråd i 
kommunen som har till uppgift att forcera arbetet med att minska våra 
klimatutsläpp. 

Organisatoriskt skulle det kunna vara uppbyggt på följande sätt; 

- En kommunal tjänsteman blir sammankallande och får hjälp av en 
sekreterare 

- Varje parti i KF deltager med en representant 
- Även förvaltningar, företag och ideella organisationer bör få chansen att 

vara med i  
- Kommunstyrelsen utser en sammankallande tjänsteman och 

sekreterare som får tid att leda arbetet i klimatrådet 
- Organisationen i klimatrådet blir öppet för många deltagare även 

utanför Kommunfullmäktiges politiker, enligt texten ovan 



- den parlamentariska kopplingen blir att alla partier uppmanas att 
deltaga i klimatrådet och att klimatrådet regelbundet till rapporterar 
till KF. 

Klimatrådet bör sammanträda en gång per månad, Klimatrådet skall lägga 
fram en rapport med föreslagna åtgärder till KF varje höst och vår, som KF 
får ta ställning till om det krävs tex äskanden om investeringar och andra 
beslut. 

Dan Ljung Vänsterpartiet



Belysningsplan med avsikt att minska
ljusföroreningar och främja biologisk mångfald

Motion till kommunfullmäktige i Ulricehamn

Alltsedan LED-lampans intåg på marknaden har det artificiella ljuset ökat kraf-
tigt. Vi lyser upp vägar, industrier, parkeringar, idrottsplatser, bostadsområden,
trädgårdar, parker och fasader. Ljuset sprider sig över landskapet och på natthim-
len ser vi allt färre stjärnor. En tredjedel av alla ryggradsdjur och två tredjedelar
av ryggradslösa djur är skymnings- och nattlevande, djur som behöver mörker för
sin överlevnad. Ett exempel är fladdermöss; en av våra tidigare så vanliga arter –
brunlångöra – är numera rödlistad, och anledningen är till stor del fasadbelysning
riktad mot kyrktorn. Ett annat exempel är den utrotningshotade ålen, som inte
vandrar i belysta vattendrag.

De senaste åren har det uppmärksammats att mängden insekter har minskat
stadigt. Mest minskar nattlevande insekter, mycket beroende på felaktigt ljus –
ljusföroreningar. En effekt av detta är minskad pollinering, vilket beror på att
framför allt nattfjärilar aldrig når fram till några blommor. De fastnar helt enkelt
vid ljuskällor längs vägen. Men effekterna av ljus stannar inte där. Allt levande
har en inre rytm anpassad efter dygnets skiftningar och ju mer man studerar
ljusföroreningar, desto fler djur och växter hittar man som stressas i en allt ljusare
värld, inklusive människan. Även om vi som art är utpräglade dagdjur, behöver
vi naturligt mörker för immunsystemets återhämtning.

Flera kommuner, bland andra Helsingborg och Nacka, har börjat att inkludera
problemet med ljusföroreningar i sina belysningsplaner och miljöstrategier. Och
det handlar inte om total mörkläggning eller att helt släcka ner. Det finns en rad
tekniska lösningar för att styra ljuset i tid och rum, skärma av och rikta, reglera
ljusstyrka och färgtemperatur. Men kanske viktigast av allt, att tänka efter innan
belysning sätts upp. Behöver vi till exempel fasadbelysning på alla byggnader,



kan vi lämna delar av parker och grönområden mörka?

Vi föreslår därför att:
• kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram rikt-

linjer för hur ljusföroreningar ska hanteras.

Ulricehamn 2022-06-20

Arne Fransson Mp Ingemar Basth Mp

Motion till kommunfullmäktige i Ulricehamn:
Belysningsplan med avsikt att minska ljusföroreningar och främja biologisk mångfald
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2022 -06-19 
Motion angående att undersöka möjligheten att projektera  ett 
Naturrum: 
Ulricehamn har satsat stort på sport och andra aktiviteter. Det är nu dags att 
satsa på en upplevelse som innebär både lärande och rekreation och som 
kopplar oss till naturen.  
På 32 platser i Sverige finns denna fantastiska  möjlighet och det är dags att 
Ulricehamn hoppar på tåget.  
Naturum fungerar som en port till naturen. I ett naturum får du veta mer om 
de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner 
dig. I naturrumen finns ofta utställningar som passar hela familjen. Även 
temakvällar, film och speciella aktiviteter för barn är vanliga arrangemang. Du 
kan också få råd och tips om utflyktsmål och vandringar i trakten. 
Driftsformerna kan variera men Ulricehamn har som jag ser det en fantastisk 
möjlighet med inte minst Åsunden som grund att kunna utveckla ett fantastiskt 
besöksmål. Det är nu vi borde göra är att till att börja undersöka möjligheten 
till ett Ulricehamnskt naturrum. Kanske titta på Brunnsnäs eller andra sjönära 
lämpliga lägen. Motionen låser sig inte vid att det måste vara vatten utan mer 
en lämplig plats. 

Av ovanstående yrkas: 

- Att kommunen  undersöker de möjligheter som finns för att
starta ett naturrum  samt att man om det utfaller positivt
påbörjar den process som ett naturrums införande och
byggande innebär.

2022 -06 -19 

Ingemar Basth MP 
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Motion

Ulricehamns Kulturvecka.

Det är mycket positivt för Ulricehamns kommun att vi har en Kulturskola, därtalanger

i bland annat konst och musik är någonting vi är stolta över. Dessa talanger borde

visas upp i hela kommunen både för invånare och besökare.

Den konstnärliga talangen i Ulricehamn kan dra besökare till Ulricehamn, på ett

liknande sätt som Världscupen på längdskidor. Tyvärr kommer inte Världscupen

varje år.

Kommuner som satsar på årliga event, till exempel Alingsås, med sin ljusfestival,

sätter staden på kartan och människor åker långt för att uppleva eventet, bra och

positivt för Alingsås.

Medan Ulricehamn har kommit långt med idrott saknas det i kommunen ett stort årligt

event inom kulturen, någonting som kan sätta Ulricehamns kommuns kultur på

kartan. Vår fantastiska kommun borde visas upp ännu mer.

Jag föreslår att: Ulricehamns kommun undersöker och hittar möjligheter för en årlig

kulturvecka/festival med Ulricehamns Kulturskola i spetsen.

Richard Hallifax (M) 2022-06-07



Motion 

Drottning Ulrika och Ulricehamn 

M 
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Vintern 1519-1520 stod slaget på Asundens is, Sten Sture sårades dödligt. Slaget 
på Asundens is är välkänt och det finns ett monument till minne av slaget som restes 
i början av 1900-talet. 

Historien om Ulricehamn är viktig. Ulricehamn bytte sitt namn från Bogesund till 
Ulricehamn 1741 för att hedra drottning Ulrika Eleonora och för att Ulricehamn 
fortsatt skulle ha rätten till handelsprivilegier. 

Det finns ett monument över slaget på Asundens is och Sten Sture, men det finns 
ingenting motsvarande som hedrar drottning Ulrika, med undantag för lite information 
på kommunens hemsida. 

Man kan tänka sig att kommunens invånare och besökare skulle uppskatta en 
information om drottning Ulrika och historien om hur Ulricehamn fick sitt namn. 

En genomtänkt presentation som är gjord på ett unikt sätt skulle uppskattas av 
kommunens invånare och besökare. 

En tänkbar plats för placering skulle kunna vara Ulrikaparken. 

Jag föreslår att: Ulricehamns kommun skapar en fysisk plats som informerar om 
historien om hur Ulricehamn fick sitt namn och varför. 

Richard Hallifax (M) 2022-06-08 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 29.05.2022 09:57:06
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:

På en del av Stenbocksgatan, mellan Bogesundskolan och Stenbocksgatan,
tenderar bilister att köra mycket fortare än hastighetsbegränsningen. Då det både
är barn som leker intill vägen samt finns in- och utfarter till fastigheter med
begränsad sikt utgör dessa bilister en stor risk att någon förolyckas på angiven
sträcka. Vi är ett antal medborgare med fastigheter inom angiven sträcka som
anser att en utredning om hastighetsreducerande åtgärder bör utföras och/eller att
hastighetsreducerande åtgärder utförs med omedelbar verkan. Detta för att
minska risken för att någon förolyckas på den angivna sträckan.

Förnamn: Malin
Efternamn: Ljungblad
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 09.06.2022 18:59:45
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:

Skulle önska att det tillkom farthinder eller ett övergångsställe mellan
busshållsplatserna på varnumsvägen i Nitta. Efter att en lekplats, som ligger
bakom ett buskage bakom ena busshållplatsen rustades upp och byggdes ut så
springer det nu massor av barn fram o tillbaka på vägen. Folk kör tyvärr på ett
mindre lämpligt sätt just där. Och det vore väldigt olyckligt om ett barn skulle
komma till skada.
Det vore väldigt bra om ni hade kunnat kolla på detta inom en väldigt snar framtid!
Mvh En orolig Förälder.

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



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 12.06.2022 17:15:04
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:

Som boende i Ulricehamns kommun är jag otroligt stolt över vårt fina Ulricehamn.
Dock kan jag inte förstå hur man kan låta infarten via riksväg 40 kantas av skrot
och containrar.
Mitt förslag är att ni antingen flyttar Stenas depå eller bygger någon form av
”insynsskydd” från motorvägen sett.
Som det ser ut nu är det INTE förenligt med vår fina lilla stad!

Förnamn: Pia
Efternamn: Björten
E-post:
Adress:



Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Kenneth
Ulricehamns Kommun 
Medborgarförslag
den 14 juni 2022 10:43:43

Hej,
Jag skulle vilja väcka frågan om Ulricehamns kommun kan tänka sig att sänka åldersgränsen från nuvarande 75
år för berättigad fria resor med Västtrafiks bussar till exempelvis 65 år?
Om så görs blir det lika förmånligt som i grannkommunen Borås och helt rätt i tiden med tanke på värna om
miljö.
Jag kan tänka mig att detta skulle tas emot med glädje speciellt för pensionärer som är friska och aktiva och
även ex.vis om man fått en remiss till SÄS och saknar bil/körkort.
Med vänlig hälsning
Kenneth Wiberg
+67 år

mailto:kommun@ulricehamn.se


Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 17.06.2022 00:51:28
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:

Övergångsställe och farthinder i Nitta. Där lekplatsen är springer det jättemycket
barn nu efter lekplatsen blev fixad. Där finns det busshållplats men ingen
övergångsställe från parken till andra sidan. Det är 50 väg så farthinder där framför
lekplatsen skulle också vara bra. Då skulle det kännas säkrare.

Förnamn: Pinja
Efternamn: Pesu
E-post:
Adress:



Varnum 2022-06-15  

 

Medborgarförslag angående grovsophanteringen Ulricehamns kommun. 
 
Vi boende i Ulricehamn kommuns västra delar, Hökerum med omnejd, upplever en stor 
frustration. Detta på grund av att vi inte längre har tillgänglighet till närliggande 
återvinningscentraler som är belägna i Borås kommun. 
Sedan 22-06-01 måste vi åka till Ulricehamns återvinningscentral i Övreskog som för oss 
innebär en resa på ca 5–6 mil tur och retur. 

Vi reagerar på flera negativa effekter som vi tror blir följden av detta: 
 
Källsortering av sopor 
Med utställda containers i de olika centralorterna kommer det inte att bli samma 
källsortering som på en återvinningscentral. All sopsortering tror vi kommer att bli sämre 
eftersom närheten till återvinninngscentralen har blivit försämrad. 

 Belastning på miljön 

 Onödig lång bilkörning till Övreskog med ökade avgasutsläpp. 
 Belastning för de boende i kommunens avlägsna delar med tidsåtgång då många 

måste köra åt ”fel” håll då de arbetar i Boråsområdet. Även en ekonomisk belastning 
med tanke på dagens bränslekostnader. 

 Vi är oroliga för att sopor kommer att dumpas i naturen. Under de år som Fristads 
återvinningscentral funnits har vi sett en påtaglig minskning av dumpning i naturen 
av svårhanterliga produkter som däck, bilbatterier, elektronik mm. 

 Vi föreslår dessa åtgärder: 

 Förhandling med Borås kommun så att ALLA invånare har tillträde till sin närmaste 
återvinningscentral. 

 Miljötänk. Att Ulricehamns kommunpolitiker står upp för den miljöplan de skrivit 
under och tänker på att det finns boende även utanför tätorten. 

 Fler återvinningscentraler i Ulricehamns kommun då kommunen är den största 
kommunen till ytan i Västra Götaland. 

 Vi anser att det finns akut behov av snabb åtgärd. Det finns idag ”återvinningskort” i 
Borås som kan ge tillträde till återvinningscentralerna. Kan detta vara en alternativ 
lösning på problemet tills eventuellt avtal eller annat träder i kraft? 

Med önskan om snar återkoppling, då problemet har blivit akut. Vi önskar att kommunen 
bifaller enligt förslaget ovan.  

Vänlig Hälsning från  

Ann-Katrin Sandström, Yvonne Hindström och  Mats Jönsson 
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