
 
 

Motion schemaläggning inom omsorgen.   2022-11-09 

Brukarundersökningar visar att Ulricehamns kommun levererar väldigt god omsorg, något vi alla är 
stolta över. Vi är säkerligen alla också måna om att Ulricehamns kommun skall kunna fortsätta 
leverera bra kvalitet inom omsorgen och en bärande punkt för det är personal som trivs med sitt yrke 
men framförallt sin arbetsplats. Därför är det av största vikt att kommunen värderar den personal 
som arbetar inom omsorgen. 

Ulricehamns kommun har gått från en modell där personal inom omsorgen fått lägga sina scheman 
som sedan kompletteras för att täcka upp alla arbetspass, till en central schemaläggning där 
personalen numera, efter en ändring av minoritetsstyret, istället får lägga in de dagar de vill vara 
lediga i schemaläggningen. Den ändring det politiska styret i Ulricehamns kommun gjorde följdes av 
ett medborgarförslag signerat av ett stort antal anställda och det kan därmed tolkas som en typ av 
uppföljning som visat att effekten av förändringen inte givit önskat resultat och konsekvensen inte 
blivit den tänkta. 

Under valåret har samtliga partier poängterat att anledningen till att Ulricehamns kommun kan 
erbjuda en väldigt bra omsorg ligger till största del hos engagerad personal och därför borde det vara 
av stor vikt för alla att utveckla en arbetsplats där personal kan känna ett ökat engagemang genom 
att kunna känna sig delaktig i sin anställning. Vår personal inom omsorgen förtjänar helt enkelt att vi 
tar deras synpunkter på allvar. 

Sverigedemokraterna yrkar därför ATT: 

- Kommunfullmäktige ge förvaltningen i uppdrag att återgå till den tidigare strukturen av 
schemaläggning då personalen själva fick lägga sina scheman.  

 

Mattias Bengtsson Sverigedemokraterna 

Jan-Henric Henningsson Sverigedemokraterna 

 

 

 

 

  



 
 

 

Motion gällande förändrade arbetstider inom omsorgen    2022-11-09 

 

Förr arbetade nattskiftet inom omsorgen 10-timmars pass vilket löpte från kl. 21-07. Detta gjorde att 
kvällsskiftet slutade senast 21.15. Numera har skiftlängden för nattpasset ändrats till 8 timmar vilket 
innebär dels att nattpersonal tvingas arbeta fler nätter för att få ihop sina timmar samt att både dag- 
och kvällsskiftet blivit längre. 

Sverigedemokraterna ifrågasätter om detta verkligen blivit en lyckad förändring och ser ett behov av 
att utvärdera och återgå till 10-timmarspass på nätterna. 

Sverigedemokraterna yrkar därför ATT: 

- Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att återgå till 10-timmars nattpass inom 
omsorgen. 

 

Mattias Bengtsson Sverigedemokraterna 

Jan-Henric Henningsson Sverigedemokraterna 



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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Hej jag heter Nor och går i 3a på ulrikaskolan. Och jag vill ha dörrar när 
man duschar efter idrotten. 

Förnamn: Nor
Efternamn: Jelal
E-post:
Adress:



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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Ta bort det totala parkeringsförbudet på området Stadskogen under 
vinterhalvåret.
Alla argument för detta är taget med Viktor Bodin på Trafikhandläggare på 
kommunen. Tyvärr mynnade våra protester enbart ut i att skicka in ett 
medborgarförslag..
Så till ansvariga: Begär ut mailkonversation gällande detta ärende så kommer 
det bli tydligt att beslutet att förbjuda parkering i nästan hela Stadskogen är 
helt ogrundat.

Förnamn: Thomas
Efternamn: Wester
E-post:
Adress:



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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Hej,
Mitt medborgarförslag är kring trafiksäkerhet. Min barn går på U-dance vilket 
ligger vid Boråsvägen 38. Vi höll på bli överkörda av en bil. Belysningen är 
under all kritik där. Det mycket trafik, många små barn och föräldrar som 
hämtar och lämnar samt att själva vägen är väldigt trafikerad under vissa 
tider. Nu under vinterhalvåret så är det övergångsstället livsfarligt. Nått måste 
göras innan en riktigt hemsk olycka tar plats. Ett förslag kan vara ett 
blinkande övergångsställe eller ökad belysning. 

Tack i förhand! 
Förnamn: Kristiana
Efternamn: Pepa
E-post:
Adress:



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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Det är i dagsläget parkeringsförbud för motorcyklar på de tre stora 
parkeringarna utmed sjön, Ulrikaparken, Bryggan och vid kanotklubben. Det 
är med stöd av en tilläggsskylt endast tillåtet för personbilar, på parkeringen 
vid Ulrikaparken även husbilar, att parkera på de tre parkeringarna ovan. 
Enligt Viktor Bodin, trafikhandläggare på MSB, finns det en trafikutredning 
och ett politiskt beslut om detta från 1992. Det borde efter 30 år vara dags att 
ompröva detta beslut. Mitt förslag är således att tillåta motorcyklar att parkera 
på de sjönära parkeringarna och inte hänvisas till parkeringar mer centralt 
eller "trottoarkantsparkering".

Förnamn: Christer
Efternamn: Enander
E-post:
Adress:



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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Bygg en multisportarena på Hössnas skolgård!

Jag tycker att man ska bygga en multisportarena på Hössnas skolgård. Jag 
anser att man ska bygga den för att kunna spela massa olika sporter på 
rasterna och på fritiden. Enligt mig ska man bygga den i delen av skolgården 
som ligger närmast vägen, där bussarna kommer, för då kan man bara svänga 
in på asfalten och parkera bilen bredvid staketet och så kan man bara gå in på 
skolgården och göra det man känner för när skolan är stängd då, såklart!

För det första så blir ekonomin bättre på skolan, och då kan de lägga pengarna 
som blir över till något annat. Det blir billigare att bygga en multisportarena 
en att bygga: en basketplan, en bandyrink och en fotbollsplan m.m.
Just nu håller skolan på att byggas om för väldigt mycket pengar och eleverna 
har sin undervisning i baracker. Men när barackerna är borttagna och skolan 
är färdig, så kommer det att vara grus med stora stenar och asfalt, där det 
innan var en fotbollsplan. Dessutom är basketkorgen borttagen som det bara 
fanns en av och så är bandyrinken borttagen också. Istället för att ställa 
tillbaka en gammal bandyrink, om den ens är kvar och riva upp asfalt och 
byta grus så kan man bygga en multisportarena för pengarna och då får man 
dessutom med en hel basketplan på köpet och inte bara en korg.

För det andra så kommer bland annat elever röra sig mer, då det förmodligen 
kommer vara någon utav sakerna de gillar, eftersom det går att göra så 
mycket. Dessutom kan man cykla eller åka bil till skolgården på helgerna för 
att spela t.ex. bandy eller basket och en av de allra bästa sakerna med det är 
att man kan t.ex på helgerna åka med sin familj eller kompisar och göra en 
massa roliga saker på den, beroende på vad man känner för.

Dessutom kan man testa på olika sporter på en och samma plats, nu när 
bensin och diesel är så dyrt. En annan bra sak med det hela är att man också 
kan göra det på rasterna. Ett ytterligare skäl är att man också kan vara där på 
helgerna och kvällarna, och vem vet kanske får just du eller dina barn upp 
intresset för att börja med någon sport, som ni kanske har testat på 
multisportarenan i framtiden!

Slutligen vill jag lyfta ämnet för barns raster och hälsa. Jag lyfter det också 
för att barn ska lägga ner sina skärmar och sporta lite istället och ha kul 
samtidigt!
Sist vill jag bara säga att gör det, bygg en multisportarena på Hössnas 
skolgård, gör det för eleverna, för folket och för Hössna! 

Förnamn: Hugo
Efternamn: Hallin
E-post:



Adress:



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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Medborgarförslag utegym Lassalyckan.
Idag finns ett utegym vid Lassalyckan som är byggt av trä och som används 
av allmänheten och olika föreningar. Utformningen av gymmet är väldigt 
dåligt och det är svårt för många att använda det då det dels är utformat för 
mer avancerad träning och dels finns det inte mycket redskap. 

Mitt förslag är att dels bygga om det befintliga utegymmet samt utöka ytan 
till minst det dubbla. Det finns idag gott om gräsyta jämte utegymmet som 
går att använda.
Jag föreslår att gymmet byggs i trä/stål och att det är funktionsdugligt med 
hög användarvänlighet. Inte liknande gymmet som finns vid Ulrikaparken.
Det finns en mängd olika utegym av trä runt om i bygden att ta inspiration av, 
exempelvis i Skara och Blidsberg.
Ett bättre och utökat utegym gör att både allmänheten och föreningar får 
större möjlighet att styrketräna utomhus med chans till förbättrad hälsa som 
resultat. 

Förnamn: Martin
Efternamn: Hokka
E-post:
Adress:




