
 
 

 

Motions rätt om tillgodoseende av barns rätt till utökad vistelsetid i förskolan  
Barn har rätt till utökad vistelsetid i förskolan på grund av familjesituation. Idag fattas den 
typen av beslut av rektor. Men rektorn har inte laglig rätt att fatta beslut i dessa ärenden, 
eftersom individnämnden inte delegerat dem till förvaltningen. Det betyder också att det 
saknas politisk insyn i de beslut som fattas. Idag saknas även ett politiskt inriktningsbeslut för 
när barn ska ges rätt till utökad vistelsetid. Till sist saknas någon form av beslut, rutin eller 
mall för att se till att besluten fattas i enlighet med barnets bästa.  

Bakgrund 
I skollagen (2010:800) står:  
 

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn 
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt. (8. kap. 5 §) 
 

I Ulricehamns kommun ansvarar individnämnden för denna typ av beslut. I reglementet kan 
vi läsa att: 

Individnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet som avser myndighetsutövning mot enskild. (1 §) 

 
Enligt kommunallagen (2017:725) har nämnder rätt att uppdra åt anställda att besluta i en viss 
grupp av ärenden (7 kap. 5-6 §§).  
 
När beslut fattas som rör barn ska det alltid kunna redogöras för hur barnets bästa har utretts 
och hur det har beaktats. Det går att läsa i barnkonventionen (2018:1197). 
 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. (art. 3:1) 

Vänsterpartiets förslag till beslut i kommunfullmäktige 
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera ”Tillämpningsregler fritidshem, 

förskola och pedagogisk omsorg” så att dokumentet också innehåller en skrivning om 
beslut enligt skollagen 8 kap. 5 §.   

- Att ge individnämnden i uppdrag att revidera sin delegationsordning så att den 
omfattar beslut enligt skollagen 8 kap 5 §.  

- Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin (eller vad förvaltningen bedömer 
vara mest ändamålsenligt) för hur utredning, dokumentation samt återrapportering till 
individnämnden för beslut enligt skollagen 8 kap 5 § ska gå till. Rutinen bör inkludera 



vilket skriftligt underlag som ska ligga till grund för beslutet, vilka kriterier som 
gäller, samt säkerställa att prövning av barnets bästa görs på ett systematiskt utreds 
och dokumenteras på ett systematiskt sätt.  

 
 
Matthias Nordgren 
Vänsterpartiet 
2023-01-25



   

 

Motion till Ulricehamns kommunfullmäktige 

 

Barnomsorg obekväm tid 

Eftersom barnomsorg i nuvarande form på obekväm tid skall läggas ner. 

 

Att det behövs någon form av "nattis" i Ulricehamns kommun är väl ganska klart. 

Visserligen ändras antalet barn både upp och ner och vid nuvarande tillfälle är det lågt men inget 

säger att det måste förbli så. De föräldrar som verkligen behöver denna service är ofta ensamstående 

förälder men i vissa fall även när båda föräldrarna arbetar skift. De föräldrar som söker denna service 

är många gånger anställda inom omsorgen och man kan inte säga att det "kryllar" av människor som 

söker sig till omsorgen. Därför är det viktigt att kommunen kan tillhandahålla denna service. 

 

 

 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

-Att  kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka andra alternativ som kan 

finnas för att upprätthålla denna service till våra kommuninvånare. 

 

För Sverigedemokraternas parlamentariska grupp i  Ulricehamn genom  

Jan-Henric Henningson 

Ulricehamn 2023-02-21 

 

 



 

 

 

 

Motion om fossilfria transporter 

Sverige har ett nationellt mål att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Många 

kommuner har därför börjat ställa hårdare och tydligare krav i sina upphandlingar gällande 

transporter.  

Ulricehamns kommun är en av alla brickor i spelet som också behöver bidra och se över 

möjligheterna att i kommande upphandlingar ställa krav på transporterna.  

Upphandlingar i många kommuner ställer krav på enbart fossilfria transporter eller att fordonen 

drivs med förnybara drivmedel. Exempel finns också att ställa krav på en viss andel eller att 

fordonsflottan succesivt under avtalets gång ställs om. Ofta ställs förhållandevis vaga 

formuleringar om att leverantören ska minimera transporternas miljöpåverkan. Vi menar att det 

behövs tydliga krav. 

 

Nya Ulricehamn yrkar på att förvaltningen får i uppdrag: 

ATT ta fram riktlinjer för kravställan om fossilfria transporter eller användandet av förnybara 

drivmedel i kommande upphandlingar gällande både varu- och persontransporter. 

 

 

Nya Ulricehamn 

Mats Bogren 

 

 

 



Medborgarförslag – Utred skolmaten i Ulricehamns kommun 
 

Hej, 

Mitt namn är Niklas Bergving och jag är pappa till tre döttrar, 11, 9 och 7 år gamla. Alla tre går på 

Bogesundsskolan i Ulricehamn. 

Ända sedan mina barn lämnade förskolan Kvarnlyckan så har jag fått höra att maten i skolan inte är 

god och att dom därför inte äter maten varje dag. Det gäller såväl frukost, lunch och mellanmål vid 

fritids. Att inte äta ger energibrist och försämrad inlärningsförmåga. 

För att ”lösa” situationen för mina egna barn så ger vi vår yngsta dotter frukost innan hon åker till 

frukosten på skolan. Mina två äldre barn får ”specialkost” på lunchen, fast än dom inte har några 

allergier. Det är enda sättet för dom att få i sig någon energi. Därutöver skickar vi med extra mycket 

frukt. 

Innan vi fick till speciallösningar så har jag haft många samtal med lärare, rektorer, matsalpersonal 

och andra elever på skolan. Vid samtal med lärare på Bogesund, och även andra skolor i kommunen, 

har jag förstått att skolmaten håller en varierad kvalitet. Vissa dagar är maten bra, men flera dagar 

varje vecka så slängs det mer mat än vad som hamnar i elevernas magar. Det här leder till 

energibrist, nedsatt inlärningsförmåga och försämrade skolresultat. Varje matbit som hamnar i 

papperskorgen är även en stor förlust för vår miljö. 

Som jag läser eleverna handlar det inte om vegetariskt eller kött, mer om smakpaletten och att 

nästan alla maträtter är en blandning av flera olika råvaror.  

 

Vid ett av samtalen med matsalspersonalen så frågade jag om dom måste blanda grönsakerna. Det 

hade varit bättre om dom har morot, gurka, majs, sallad var för sig. Jag fick då svaret att det inte gick, 

för då hade gått åt alldeles för mycket grönsaker. Det som kunde vara en räddningsplanka, om 

barnet inte tycker om maten, får inte vara det. Samma svar har andra föräldrar fått vid frågan om de 

eventuellt kan byta bröd, eller ha flera sorters bröd, vid frukost och mellanmål.  

Även om jag har pratat med både lärare, rektorer, matsalpersonal och elever, så är jag införstådd 

med att mitt informationsintag är för svagt för att kunna säga att ”min sanning” gäller. 

Om spaningen är rätt så får det stora konsekvenser för våra barns skolgång. 

 

Medborgarförslaget 

Mitt medborgarförslag är därför att i steg ett genomföra en undersökning på ett antal av 

Ulricehamns kommuns skolor. Om det visar sig att det finns stora brister i skolmaten så blir steg två i 

mitt medborgarförslag att förbättra skolmaten. 

 

Steg ett: Genomföra en undersökning av skolmaten i Ulricehamns kommun. Undersökningen bör 

innefatta en kvantitativ del, mängden mat som äts upp jämfört med en elevs behov under en 

skoldag. Undersökningen bör också innehålla en kvalitativ del där elever och vårdnadshavare 

intervjuas om deras syn på skolmaten.  

Steg två: Om undersökningen visar att eleverna generellt äter för lite i skolan, och/eller att en stor 

andel av eleverna säger sig inte äta maten bör ett projekt startas för att få till en förändring av 

innehållet av skolmaten i kommunen.  



Bilaga 

Det som jag nu efterfrågar, har redan genomförts i Växjö kommun. Där har dom haft samma 

problematik med skolmaten som jag tror att vi har i Ulricehamn. Nedan finns tre länkar med 

reportage ifrån Växjö kommun. 

Om ni undrar hur ni ska gå från detta medborgarförslag till handling föreslår jag att ni pratar med era 

politikerkollegor i Växjö. Dom har garanterat många lärdomar som vi i Ulricehamn kan dra nytta av. 

 

1. Debattartikel från Växjö - Sluta servera vuxen skolmat: 

https://www.smp.se/article/sluta-servera-vuxen-skolmat/ 

2. Växjös elever får tycka till om skolmaten: 

https://www.vxonews.se/vaxjo/vaxjos-elever-far-tycka-till-om-skolmaten/ 

3. Vegetarisk och animalisk kost på lunchtallriken varje dag: 

https://sverigesradio.se/artikel/inga-fler-kottfria-dagar-alliansen-satsar-miljoner-pa-dubbel-skolmat 

 

Tack för att ni har tagit er tid att läsa mitt medborgarförslag // 

 

Niklas Bergving 
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