
  
 
  INTERPELLATION 
 
  Högstadieskolornas upptagningsområden under och efter byggtiden för de nya skolorna 
 
På Kommunstyrelsens möte den 10e mars förra året (2022) fattades beslutet att ändra 
högstadieskolornas upptagningsområden och därmed hänvisa Hössnaskolans elever till 
Ätradalsskolan i Timmele i stället för Stenbocksskolan i Ulricehamn. Bakgrunden är att 
skolans lokaler inte är anpassade för det ökande antalet elever på Stenbockskolan, vilket 
skapat en ohållbar lokalsituation.  
 
Frågan mötte stora protester både före och efter beslutet, och är fortfarande aktuell genom 
exempelvis debattartiklar i lokaltidningen. Ämnet diskuterades i kommunfullmäktige även 
2021, och redan då var motståndet från Hössnas håll kompakt. Argumenten mot ändringen 
är flera. Kritik riktas bland annat mot att ingen analys har gjorts av hur familjerna påverkas 
av de ändrade förutsättningarna som beslutet innebär, och mot det bristande 
landsbygdsperspektivet; att familjernas långsiktiga planering för till exempel barnens 
fritidsaktiviteter och föräldrarnas sysselsättningsmöjligheter när barnen blir mer 
självständiga kullkastas av en flytt till Timmele; och att det för åtskilliga barn innebär att en 
redan lång resväg blir betydligt längre. 
 
Innan och efter valet i oktober (2022) har en stor andel av partierna i Ulricehamn uttryckt sig 
positiva till att Hössnas elever återigen ska få gå på högstadiet i centralorten när skolorna 
står klara. Detta har välkomnats av de som berörs, men det innebär fortfarande att familjer 
på landsbygden kommer att behöva parera för kommunens senfärdighet i frågan under åren 
fram till dess. Något som också har kritiserats är att det inte ges klara besked om att Hössnas 
elever kommer att vara hänvisade till centralorten framåt. Det fria skolvalet är inte ett 
realistiskt alternativ för människor på landsbygden, eftersom det innebär att rätten till 
skolskjuts försvinner.  
 
Mot denna bakgrund skulle Miljöpartiet vilja få följande frågor besvarade av 
Kommunstyrelsens ordförande och övriga partier: 
 
Är det rimligt att justera beslutet, så att lösningen under byggtiden påverkar familjernas 
förutsättningar så lite som möjligt? 
 
Hur skall detta i så fall göras, på ett landsbygdssäkrat sätt? 
 
 
Ulricehamn den 19 januari 2023. 
Kerstin Berggren .MP 
                    



 

 

Fråga till KS ordförande den 15 december 2022 angående en 
Solcellspark på den sluttäckta deponin vid Övreskog. 

 

I oktober 2015 bifölls en motion från  Miljöpartiet  att en utredning utförs då 
sluttäckningen är klar 2023. 

Beslutet hade följande skrivning: ” Motionen  bifalls med hänvisning till en 
utredning utförs 2021-2022 tillsammans med Ulricehamns energi om en 
eventuell solcellspark .En eventuell solcellspark ska då beaktas i samband med 
det politiska ställningstagandet ”. 

 

Min fråga är : 

Tänker det nya  ”Alliansstyret ” följa beslutet från okt 2015 och beakta detta i 
er kommunala handlingsplan ? 

 

 

Kerstin Berggren,MP 



 
 

 

Fråga om information till kommunfullmäktige i högstadiefrågan 
Vi i politiken ska snart fatta beslut kring om högstadieskolorna ska byggas nya, renoveras 
eller en kombination av dessa alternativ. Oavsett vilka alternativ som väljs, kommer dessa 
beslut vara de största som någonsin fattats av kommunfullmäktige och de kommer påverka 
kommuninvånarna för lång tid framöver. På senaste kommunstyrelsen hade förvaltningen en 
gedigen dragning i högstadiefrågan med efterföljande frågestund. Det framkom information 
och svar från förvaltningen som i hög grad kan påverka vilka alternativ som väljs. 
 
Fråga: 
Är det inte rimligt att de förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunens högsta 
beslutande organ, får motsvarande dragning av förvaltningen? Tanken är inte att det ska vara 
en debatt, utan en möjlighet för de förtroendevalda att få information och att ställa frågor i 
en så här viktig fråga. 
 
Ulricehamn 25 januari 2023 
  
Mikael Levander  
Nya Ulricehamn 
 

 

 


