Ulricehamn 2021-11-16

Motion om att utreda kostnaden för gratis frukost till alla skolelever i
Ulricehamns kommun.
Frukosten är ett av dagens viktigaste mål. Forskningen visar att elever som äter frukost ökar
sin koncentrationsförmåga, blir smartare och dessutom lugnare.
Forskning visar även att det inte bara är skolresultaten som förbättras utan studien visar
även på mindre stök, mobbing, skolk samt att bruket av tobak, alkohol och droger minskar.

Alla elever i våra skolor äter av olika anledningar inte frukost. Några försover sig, några har
föräldrar som inte har råd med ordentlig frukost eller inte förstår nyttan av en hälsosam och
balanserad frukost.
Att eleverna samlas till en rofylld frukost är en bra start på dagen.
I Ulricehamns kommun är vi inte förskonade från problem med både måluppfyllelse och
stök på skolorna. Om det är så att ett jämnare intag av näringsriktig mat kan förbättra våra
elevers skolmiljö och prestationer tycker vi Socialdemokrater att detta är något vi ska satsa
på. Vi erbjuder idag frukost på en del av våra skolor till en låg kostnad.
I motionen inkluderar vi även gymnasiet även om det är en frivillig skolform eftersom det är
viktigt för oss att eleverna även där får så goda förutsättningar som möjligt att slutföra sin
studietid med godkända betyg så att man kan gå ut i arbete eller läsa vidare på högskola
eller universitet. Vi ser det också som ett led i att öka attraktiviteten för ungdomar att söka
till Tingsholmsgymnasiet.
Vi föreslår:
Att förvaltningen utreder kostnaden för gratis frukost till alla elever.
Att förvaltningen bryter ner kostnaden skola för skola.
Att förvaltningen redovisar förutsättningarna att erbjuda gratis frukost vid de olika
skolenheterna.

Jenny Kvist (s)

Tommy Mårtensson (s)
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Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen möjlighet till minst fyra
veckors sammanhängande semester under årets alla dagar.
Många av kommunens verksamheter kräver personalbemanning dygnet runt, veckans alla
dagar.
Vi ser att det finns svårigheter att rekrytera personal till de verksamheter som har arbetstid
förlagd på obekväm tid. Det finns även stora problem att rekrytera vikarier med tillräcklig
kompetens under sommartid då majoriteten av de anställda tar ut sin sammanhängande
semesterledighet. Om färre förlägger sin semester under sommarmånaderna kommer vi
lättare att kunna säkerställa exempelvis att det finns delegerad personal tillgänglig under
årets alla dagar.
Det finns en grupp arbetstagare som vill ha sin sammanhängande semester på annan tid än
den gängse sommarperioden. Det kan vara av olika privata skäl, ett intresse, en religion eller
längre resor, som gör att man vill förlägga ledigheten till annan årstid.
Som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare vill vi Socialdemokrater underlätta för
personalen i våra verksamheter (undantaget personal med ferieanställning) att få ta sin
sammanhängande ledighet under generösare former.
Minskar vi även pressen semestertid på den personal som jobbar då kommer fler att vilja
arbeta hos oss och det kommer vara lättare att få behålla personal under en längre period.
Att utöka personalens möjlighet till inflytande och självbestämmande är ett viktigt led i att
öka trivseln hos arbetstagaren.
Vi föreslår:
Att förvaltningen i samverkan med personalorganisationerna tar fram ett förslag och

beslutar om ett regelverk som innebär att personalen ges möjlighet till minst fyra veckor
sammanhängande semester under årets alla dagar.

Aira Eriksson (s)

Mattias Remar (s)

Motion om att kartlägga om det finns en tystnadskultur
inom Ulricehamns Kommuns förvaltning.
Vi kan se hur tystnadskultur sprider sig, organisationskulturen som hamnar i
negativa spiraler och ett ledarskap som hamnar på efterkälken för de kriminella
organisationer som finns. Medarbetare och förtroendevalda som utsätts för
otillåten påverkan, information som filtreras och en kultur om att man som
medarbetare inte får prata med eller informera den högsta ledningen eller
politiken. Utan att ställa in sig i den ”hackordning” som innebär att man går till
närmsta chef. Alla månar om sina områden och om sin enhet och att det
stoppas eller filtreras information är allvarligt.
För just vår kommun har vi inga konkreta bevis på att det råder en
tystnadskultur, men det kan ju betyda att det är väl utbredd, eller inte finns.
För att få reda på HUR det faktiskt ligger till, utan att vi gissar, så bör det
snarast utredas. Det innebär att vi också kan sätta oss ned och skapa strukturer
för hur vi går vidare när vi har rapporten på plats. Vi vill ogärna bli överraskade
i negativ bemärkelse, utan vara förberedda för att hantera och parera i god tid.
Vi bör ha med oss från start att ledarskap och en god organisationskultur
bygger på att man har respekt för varandra, lyhördhet och tillit och att det går
åt båda håll. Vi behöver ett tryggt klimat i hela kommunen som bygger på att
man vågar och vill säga ifrån när fel begås eller otillåten påverkan sker.

Vi yrkar därför:
- Att, kommunstyrelsen snarast, dock senast den 1 februari 2022 tillsätter en
extern granskare av tystnadskultur inom Ulricehamns kommuns förvaltning,
bolag och att särskild fördjupning sker inom sociala området
- Att, Kommunledningen får i uppdrag att redogöra för kontorets egen
bedömning och omfattning av tystnadskultur inom kommunens förvaltning

Wiktor Öberg (M)

Parkeringar på Marknadsplatsen
I den senaste redovisningen av ”Cityindex” kunde vi med glädje läsa att
centrumhandeln totalt hade ökat med 1,8% trots de svårigheter som pandemin
har fört med sig.
Med den utvecklingen som är i centrumområdet idag och kommande år så
måste vi säkerställa att våra invånare och besökare har någonstans att göra av
sin bil. För att även fortsättningsvis kunna uträtta sina ärenden, lokalt här i
Ulricehamn.
Om kommunen väljer att inte tillgodose detta behov, ser vi att det finns en
överhängande risk att den positiva centrumutveckling som finns idag kommer
att få ett slut.

Vi yrkar därför:
- Att, Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa så att mängden
parkeringar på Marknadsplatsen bibehålls och att det vid samtlig
nybyggnation tillförs ytterligare platser minst i enlighet med beslutad
parkeringsnorm.

Wiktor Öberg (M)

Richard Hallifax (M)

Motion till Ulricehamns Kommunfullmäktige.
En mer rättvis läxa för alla.
Undersökningar visar att elever har väldigt olika förutsättningar att klara studierna
hemma. Det finns undersökningar som visar att barn och ungdomar som har
föräldrar med akademisk utbildning har bättre möjlighet att få hjälp med hemläxor,
medan andra som har föräldrar som på grund av sin livssituation eller bristande
kunskap inte kan hjälpa dem med hemläxan.
Att unga människor klarar skolan med bra resultat är viktigt för deras framtid och
hälsa.
I många länder runt om i världen går många ungdomar på internatskolor och de gör
naturligtvis hemläxan i skolan. När lektionerna är slut är det oftast obligatorisk
läxläsning för eleverna. Det betyder att alla på internatskolan har samma
förutsättningar att utföra läxorna. Vanligtvis har skolan en eller två godkända vuxna
som håller ordning och reda och hjälper till när det behövs.
I Ulricehamns kommun kan vissa få hjälp med hemläxan men det är inte alla som får
den hjälpen.
Därför yrkar vi att:
-

Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till att erbjuda alla elever hjälp
med läxläsning efter skoltid.

Richard Hallifax (M)

Sebastian Gustavsson (M)
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Hej!
Jag föreslår att Ulricehamns kommun inför gratis biljetter på kollektivtrafik till
65 år.
Bengt
Olsson

