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Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se] 
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Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se. 

Medborgarförslag 

Skriv ditt 
medborgarförslag: 

Föräldrar och barn i Timmele skola vill att det ska finnas en busskur 
för de elever som åker skolskjuts till och från Timmele skola. Det finns 
plats för en kur i nära anslutning till hållplatsen bakom gymnastiksalen. 
Det är ytterst orättvist att det finns skydd för väder och vind på andra 
skolor men inte i Timmele. Ett bra exempel på skydd finns i Hökerum, 
där får det plats många elever.  

Timmele skolas brukarråd gm Lena Fagerberg 
Förnamn: Lena 
Efternamn: Fagerberg 
  
  
 

  



Ulricehamn 2018-10-23 

Medborgarförslag till bättre trafikklimat i Ulricehamn 

Hej 

Efter telsamtal med väginfo,vem som är väghållare av väg 1709 från Brunns skola in mot 

Ulricehamn blev jag hänvisad till Trafikverket men det är Ulricehamns kommun. 

Skickar här lite korrespondens med Trafikverket. 

Frågan är om man kan ta bort en del utav första Boråsvägen,vi har den gamla och den nya 

vägen till Borås.I nuläget har vi alltså 3st stora vägar ut från Ulricehamn till Borås och 2 st till 

Jönköping. 

Tror att det skulle spara på både Snöröjning och underhåll men framförallt få mycket bättre 

trafikklimat in i Ulricehamn. 

Skickar här lite kartor på väg 1709 som kunde avkortas och 1712, 1713 till o från 1704 som är 

motorväg nr 2 ut och in i Ulricehamn. 

Med vänlig hälsning 

Lage Eidevåg 

 

  



Ulricehamn 2018-08-06 

Medborgarförslag till bättre trafikklimat i Ulricehamn 

Hej 

Undrar om man kan ta bort en del utav den första Boråsvägenyi har den gammla och den nya 

vägen till Borås. I nuläget har vi alltså 3st stora vägar ut från Ulricehamn till Borås och 2 st 
till Jönköping. 

Tror att det skulle spara på både Snöröjning och underhåll och framförallt få mycket bättre 

trafikklimat in i Ulricehamn. 

Skickar här 3 st kartor på vägen 1709 som kunde avkortas och 1712, 1713 till 0 från 1704 som 

är motorväg nr 2 ut och in i Ulricehamn. 

Med vänlig hälsning 

Lage Eidevåg 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se] 
Skickat: 02.11.2018 23:07:37 
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: 

Förslag gällande införande av "förskolebrevet" inom all 
förskoleverksamhet i Ulricehamns Kommun.  

Enligt SBU (statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har 
1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Lågt räknat blir det 
3 barn i varje klass, detta enligt undersökning från 2007.  

Enligt färskare undersökningar via Stiftelsen Allmäna Barnhuset pekar 
det dock på att det snarare rör sig om 1 barn av 5, alltså 6 barn i varje 
klass. 

Enligt statistik som är hämtad hos Brottsförebyggande rådet, Brå, visar 
att 2 av 10 sexualbrott anmäls men studier gjorda på barn visar att det är 
ännu svårare för barn att berätta, vilket gör att det tros vara 1 av 10 barn 
som blivit utsatta som berättar om det. Med den vetskapen vet vi också 
att det är svårt att få siffror som är exakt. 
Brå:s statistik visar att cirka 18000 sexualbrott polisanmäls varje år. Av 
dessa är 3000 våldtäkter på barn mellan 0-17 år. Det handlar alltså om 8 
våldtäkter om dagen, i Sverige.  

Det har startats en organisation som heter Tre ska bli noll. Deras 
huvudsakliga syfte är att informera och ge verktyg för att vuxna, som på 
något sätt arbetar med barn, ska kunna prata med barn om integritet och 
rätten till sin egen kropp. De har tillsammans med Rädda barnen tagit 
fram en broschyr som heter "Stopp! Min kropp!" Broschyren är ett 
informativt och ett tydligt sätt för hur det går att prata med barn om 
integritet. Det handlar även om rutiner och riktlinjer kring tex vikarier 
inom förskolan, att okända vikarier inte byter blöja/är med vid 
toalettbesök, är ensam med barn vid sovstunder eller öppnar/stänger 
förskolan. All information om förskolebrevet och organisationen bakom 
finns på www.treskablinoll.nu .  

Mitt förslag är; att Ulricehamns Kommun tar steget att anta 
"Förskolebrevet" från Tre ska bli noll, för alla våra barns trygghet och 
rättighet till en barndom utan sexuella övergrepp.  

Förnamn: Linda 
Efternamn: Vilhelmsson 
 

  



Medborgarförslag 

Förslaget gäller att stänga av Brunnvägen vid lämplig plats för genomfart. Detta pga av all 
tung trafik oftast lastbilar med släp och bilar som kör i väldigt hög hastighet. Vi har barn som 
bor i hus längs denna gata och det är rent livsfarligt om en boll skulle åka ut på vägen eller 
någon som vinglar till på cykeln. 

Det finns två parallella vägar jämte varandra, Brunnvägen och gamla R40 så nära varandra 
så detta skulle inte vara några problem att stänga av Brunnvägen för genomfart och leda om 
allt till gamla R40. 

Ulricehamn 181108 

Henrik Persson 
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Arne Fransson

Ringblomsvägen 8
523 92  Timmele

Svar på interpellation  ställd  av Arne Fransson (MP)
angående ifrågasatt system för sortering av
hushållssopor  i  kommunen
Dnr: 2018/593

Arne Fransson  (MP) ställde vid kommunfullmäktiges möte 2018-09-27 en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) om Ulricehamns Energi AB:s nya system
för sortering av hushållssopor i kommunen.

Fråga:

Anser KS ordförande och majoritet att detta system som ett kommunalt bolag
utan beslut i  KF  vara demokrati?

Hur ser ni på rågången mellan vad KF beslutar eller har att besluta och våra
kommunala bolags möjligheter att fatta beslut som motverkar fullmäktiges
möjligheter att som högsta politiska organ fatta beslut?

Svar: Svaret på den första delen av Arne Franssons interpellation är att UEAB har hanterat
denna fråga helt i enlighet med de regler och riktlinjer som följer av de beslut som
kommunfullmäktige har fattat i sann demokratisk anda. Vidare är det viktigt att notera att
Arne Fransson tar sin utgångspunkt i det förslag som den tillfälliga beredningen för arbete
med lokala miljöfrågor har överlämnat till kommunfullmäktige. Strategin innehåller en
övergripande strategisk målbild och fyra strategiområden.

Vi har sedan många år den ordningen att beredningsdokumentet överlämnas till förvaltningen
för att ta fram ett yttrande som bedömer laglighet, ekonomi och konsekvenser i övrigt av de
förslagna strategierna. Först därefter, ifall kommunfullmäktige beslutar att anta hela eller
delar av strategin, ges uppdraget att ta fram en handlingsplan utifrån strategin. Sedan kommer
även handlingsplanen upp för politiskt beslut. Det är först i detta läge som förvaltningen och
bolagen har ett politiskt beslut att förhålla sig till. Innan det är det bara ett förslag eller tankar.
Det är så vår demokrati fungerar.

Många gånger finns det ett förhållandevis stort handlingsutrymme för förvaltning och bolag
att inom de sedan tidigare politiskt beslutade ramarna beakta förslag från beredningar som är
framåtriktade. Detta är helt naturligt exempelvis när det gäller utvecklingsfrågor. Det sker
sannolikt även i det här fallet liksom inom andra områden. Det är i grunden en god ordning
eftersom det är svårt att på förhand i detalj förutse att du situationer som kan uppstå i
framtiden.

Kommunstyrelsen
U L R  I  C  E  H  A M N S
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Beredande utskottet har beslutat att ärendet med förvaltningens yttrande avseende den
tillfälliga beredningen förslag till strategi för kommunalt arbete med lokala miljöfrågor ska
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde nästa torsdag den 29 november. Därefter kan
frågan föras vidare till kommunfullmäktige.

Den andra delen av interpellationen kräver en mer detaljerad genomgång av förutsättningarna
i det här specifika fallet. Jag ska därför redogöra för vilka regler och beslut som har bäring på
det som interpellanten tar upp.

Ulricehamns Energi AB (UEAB) har upphandlat en ny entreprenör för insamling av
hushållsavfall från och med 2019-04-30. I samband med detta kommer insamling av matavfall
ske genom sortering i svarta påsar. Dessa läggs i returkärlet tillsammans med övrigt avfall som
sorterats i vita påsar. Arne Fransson vill veta varför beslutet om att sortera i svarta och vita
påsar inte har behandlats i kommunfullmäktige.

Insamling av hushållsavfall m.m., sortering och mellanlagring, hantering och insamling från
enskilda brunnar, insamling och mellanlagring av farligt avfall, drift av återvinningscentral,
planering och samordning av återvinning samt information har överlåtits till UEAB från och
med 2008-01-01.

Myndighetsutövning i form av fastställande av renhållningsordning, fastställande av
avfallsplan, kommunal tillsyn enligt miljöbalken, fastställande av avgifter och taxor samt
uppbörd m.m. kan inte överlåtas till ett aktiebolag. För att kunna överlåta myndighetsutövning
till ett bolag krävs stöd av lag, regeringsformen 11kap.  6 §  2 st. Något sådant stöd saknas i
miljöbalken eller annan lag. Ansvaret för att uppgifterna fullgörs åvilar således fortfarande
kommunstyrelsen.

Av gällande renhållningsordning, som antogs av KF 2007-10-22, 1:8  §  står att varje
fastighetsinnehavare ska sortera ut sådana avfallsslag som anges ibilaga 1och 2 till dessa
föreskrifter och lämna avfallet på plats som anges i bilagan.

Av bilaga 1till renhållningsordningen framgår att förmultningsbart köksavfall ska lämnas i
returkärl eller komposteras på fastigheten.

I detta fall är frågan om UEAB:s beslut vid upphandlingen att insamling av hushållens avfall
ska placeras i en svart och en vit påse i samma returkärl, ska betraktas som en fråga av
principiell vikt eller om det ska anses falla inom ramen för den löpande verksamheten som
överlåtits till UEAB.

I kommunens bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22 framgår att enligt
kommunallagen 10 kap 1-3 §§ ska kommunfullmäktige:

- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
- ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiellt slag

eller av större vikt.
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Av gällande ägardirektiv står att bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande
såvitt avser:

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag,

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,

- stora investeringar.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att tillsätta en tillfällig beredning med uppdrag att
ta fram en strategi för hur kommunen ska driva arbetet med miljöfrågor. Strategin har ännu
inte antagits, men i upprättat förslag anges som ett av de prioriterade områdena sortering av
matavfall vid sophämtning, exempelvis genom separata kärl.

Eftersom gällande renhållningsordning inte anger hur sortering ska ske i returkärlet, kan det
inte anses vara i strid med denna att sortera matavfall i svarta påsar. Regeringens nationella
miljömål anger att insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar
genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker sorteras ut och
behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst  40  procent behandlas så att även
energi tas tillvara senast 2018.

Någon ny strategi och avfallsplan har inte antagits och beslutet om sortering i svarta och vita
påsar bedöms vara fattat inom ramen för gällande renhållningsordning, varför det inte får
anses vara av principiell vikt och behöver underställas fullmäktige för beslut. Löpande
information om upphandlingen har också lämnats av bolaget vid budgetutskottets möten. När
en ny strategi och avfallsplan har antagits finns inga hinder för att utveckla sorteringen av
matavfallet ytterligarem

   n (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen
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Evelina Karlsson
Viskabrovägen 3A
523 74 Hökerum

Svar på interpellation -Attityder till skolan
Dnr: 2018/670

Evelina Karlsson (V) ställde vid kommunfullmäktiges möte 2018-10-25 en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) om den rapport som Beredningen för
lärande lämnade till kommunfullmäktige med titeln: Attityder till skolan.

Fråga:
1. Vart tog den vägen?
2. Hur kommer denna rapport att användas i det fortsatta arbetet med

att förbättra skolan i Ulricehamns Kommun?

Svar: När det gäller den första frågan har förvaltningen gått igenom strategidokumentet
Attityder till skolan utifrån laglighet, ekonomi och konsekvenser. Yttrandet är färdigställt.
Eftersom det även finns färdigställda yttranden avseende beredningsdokumenten från
kulturberedningen och miljöberedningen samt en handlingsplan kopplat till
landsbygdsstrategin så bedömde ett enigt kommunstyrelsens presidium att det inte är lämpligt
att alla dessa kommer upp för politisk behandling vid samma tillfälle. Det är bättre om det
finns tillräckligt utrymme för diskussion. Att hantera fler än två yttranden om beredningars
strategidokument vid samma tillfälle ger sannolikt inte tillräckligt med tid för detta ändamål.

Det innebär att förvaltningens yttrande över strategidokumentet -Attityder till skolan
planeras komma upp för behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari  2019
och sedan vidare till det därpå följande kommunfullmäktigemötet.

Den andra frågan antyder att arbetet att förbättra skolan i Ulricehamns kommun har stått
stilla eller i vart fall har bedrivits på sparlåga i avvaktan på att rapporten från beredningen
kommer upp för politiskt ställningstagande. Inget kunde vara mer felaktigt. Sedan
beredningen för lärande överlämnade sitt strategidokument har den styrande majoriteten
ägnat särskild uppmärksamhet åt situationen på våra högstadieskolor och uppdragit åt
förvaltningen att stärka ledningen på dessa skolor samt vidta åtgärder som i många stycken
sammanfaller med beredningens slutsatser och rekommendationer.

Även om arbetet med yttrandet har dröjt så innebär det inte att förvaltningen inte har vidtagit
åtgärder i syfte att utveckla skolverksamheten. Min bedömning är att sektor lärande har
arbetat i linje med de strategier som beredningen för lärande föreslår som Viktiga i arbetet med
att utveckla skolan inom ramen för det pågående skolutvecklingsarbetet.

Kommunstyrelsen
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Sammanfattningsvis kan jag bara beklaga att det har dröjt med återkoppling i form av själva
yttrandet från förvaltningen på beredningens strategidokument, men jag konstaterar samtidigt
att det pågår ett systematiskt och strukturerat arbete kring beredningens förslag till strategier.
En utförligare redogörelse kring detta kommer när ärendet förhoppningsvis kommer upp för
behandling i början på nästa år.

 
Kommuns relsens ordförande

Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

2018-11-20 

Val av vigselförrättare 
Diarienummer 2018/677, löpnummer 4350/2018 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen förordnar på förslag av kommunerna vigselförrättare. Förordnandet grundas 
på 4 kap 3 § äktenskapsbalken. 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För tiden 2019-2022 föreslås till vigselförrättare 
1. Roland Karlsson, Höjdvägen 4, 523 94 Tvärred 
2. Marianne Henningsson, Höjdgatan 14, 523 35 Ulricehamn 
3. Roger Wilhelmsson, Backliden 1 B, 523 31 Ulricehamn 
4. Eva Grönbäck, Glimmergatan 9 B, 523 38 Ulricehamn 
5. Ingrid Isaksson, Torpa 122, 523 75 Dalum 
6. Emma Magnusson, Ekvägen 8, 523 94 Tvärred 
7. Ing-Britt Jonsson, Borgmästaregatan 27 523 39 Ulricehamn 
8. Inga-Maj Larsson, Silarpsgård 102, 523 75 Dalum 
 
Noteras att Valter Persson, Alskogsgatan 16, 523 38 Ulricehamn enligt tidigare regler är 
utsedd tills vidare. 
 
Beslut lämnas till 
Nominerade vigselförrättare 
Länsstyrelsen   
 
 
 
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
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