
Ulricehamn 2021-05-26

Enkel fråga

Det har kommit till min kånnedom om att bråken fortsötter på Ätradalsskolan.

Jag har fått ett flertal samtal från vårdnadshavare och åven elever som
könner ett enormt obehag över att behöva gå till skolan.

Nu har Centerpartiet och "skolpartiet" Nya Ulricehamn styrt kommunen drygt 2
år och Jag och fler och fler mörker att Ulricehamns skolor inte blir battre som
dom blev lovade i valrörelsen 2018 utan dom har försåmrats.

Sverigedemokraterna ar inte radda för att markera att sådant destruktivt och
våldsamt beteende inte år acceptabelt genom att förflytta dessa individer till
annan skola/lokal alternativt hemundervisning för att på så sött kunna ge
dessa individer rött stöd och hiålp så att detta destruktiva beteende bryts. Så
kommer ni med förslag på kraftfulla åtgårder  så  kommer vi i
Sverigedemokraterna att stödia detta.

Med hönvisning till ovanstående år min fråga till kommunstyrelsens
ordförande Roland Karlsson, då iag tyvörr ei får stölla frågan till Mikael
Levander.

Vad gör ni konkret för att komma till råtta med dessa problem så att eleverna
kan kånna sig trygga i skolan?

Niclas Sunding
Sverigedemokraterna Ulricehamn



%§c§7W./fiedemhwm

Ulricehamn 2021-05-26

Enkel fråga

Det har kommit min till kannedom om att ett gang av ungdomar med utlandsk

hörkomst drar om kring och söker bråk med motorburna ungdomar, dom
som kör EPA och A-traktor i Ulricehamn.

Jag har fått ett antal samtal från vårdnadshavare och aven ungdomar som
kanner ett enormt obehag och år radda att vistas ensamma ute på kvållar

och helger. Det skickas olika hotelser via snapchat och andra sociala media.
Hotelser som iag sicilv fått låsa.

Med hänvisning till ovanstående ör min fråga till kommunstyrelsens
ordförande Roland Karlsson.

Hur tanker ni agera så att ungdomarna kan kanna sig trygga på kvållar och
helger når dom år ute?

Niclas Sunding
Sverigedemokraterna Ulricehamn



(ä CSjMgeáøzøérzLáe/*m

Ulricehamn 2021-06-01

Enkel fråga

Jag med flera ser med förskråckelse att det inte sker några förbättringar inom
skolan.

Nu har Centerpartiet och "skolpartiet" Nya Ulricehamn styrt kommunen drygt 2
år och Jag och fler och fler mörker att Ulricehamns skolor inte blir böttre som
dom blev lovade i valrörelsen 2018 utan dom har radikalt försömrats.

Sverigedemokraterna ser i dagslöget tyvarr en enda utvög för att vi ska lyckas
vönda den negativa utvecklingen inom skolan. Vi måste öka måluppfyllnaden,
minska hemmasittarna, öka tryggheten på våra skolor.

Sverigedemokraterna bedömning 'år att det måste ske en reiöl
omorganisation inom sektor lårande, först då har vi en chans att vönda
denna negativa utveckling och föra en dialog med alla andra partier som år
representerade i kommunfullmäktige så en större maioritet ör eniga ör eniga
om hur vi ska vönda denna negativa utveckling.

Med hönvisning till ovanstående år min tröga till kommunstyrelsens
ordförande Roland Karlsson, Centerpartiet.

Är kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson, Centerpartiet och Nya
Ulricehamn beredda att arbeta aktivt för att få tillstånd en omorganisation
inom sektor lörande? -

Niclas Sunding
Sverigedemokraterna Ulricehamn



 
 

 

 

 

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson 
  
När köpet av Brunnsnäs gjordes i Mars 2020 så lyfte vi Socialdemokrater flera 

delar där vi var kritiska. Det handlade om att området är känsligt för 

exploatering utifrån fornlämningar och skyddsvärd natur och därmed fanns det 

en stor risk att Länsstyrelsen skulle ha omfattande synpunkter. 
Det handlade även om att det prognosticerade ekonomiska överskottet i 

projektet på drygt 4 miljoner kr var väl lågt. 
Sedan dess har det visat sig att mycket av det vi varnade för stämmer. 
Länsstyrelsen meddelade tidigt att innan detaljplaner kan göras så behöver det 

göras ett planprogram för området så att kommunen kan visa vad den vill. Det 

arbetet har presenterats i KS arbetsgrupp samhällsutveckling. Där tas flera av de 

försvårande omständigheterna i området upp som ”knäckfrågor”. Det är rimligt 

att anta att dessa omständigheter kostar både tid och pengar. 
  
Vidhåller kommunstyrelsens ordförande att det är rimligt att exploatera området 

inom fem år? 
  
Finns det någon samlad bild av vad projektet Brunnsnäs har kostat hittills och 

kan kommunfullmäktige i så fall få ta del av den? 
  
Klas Redin(s) 
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