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3. Inkomna motioner och medborgarförslag  
4. Inkomna interpellationer och frågor  
5. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilken 

strategi den politiska majoriteten har för att behålla och rekrytera 
behöriga/legitimerade lärare 

2018/305 

6. Svar på motion om solceller på kommunens fastigheter 2015/298 
7. Svar på motion om bilpool för kommuninvånare i Ulricehamns 

kommun 
2015/309 

8. Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 2015/426 
9. Svar på motion om politiska lärlingar 2017/495 
10. Svar på motion om belysning av återvinningstationer 2016/635 
11. Svar på motion om solceller till nya biblioteket 2017/674 
12. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilken 

strategi den politiska majoriteten har för att behålla och rekrytera 
behöriga/legitimerade lärare 

2018/305 

13. Svar på motion om användning av trådbunden teknik i förskolan och 
skolan i Ulricehamns kommun 

2017/679 

14. Valärenden  
 
 
 
I tur att justera 2018-05-29 kl. 18.00: Lars Holmin (M) och Per Johansson (M) 
 Ers: Jan-Olof Sundh (V) och Niclas Sunding (SD) 
 Re: Kristina Wilhelmsson (M) och Roger Wilhelmsson (M) 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ledamot - eller ersättare som skall tjänstgöra i  
ledamots ställe - snarast möjligt anmäla förhinder att närvara vid sammanträdet.  
Ring kansliet, tel 59 50 15 eller e-post karin.bergdahl@ulricehamn.se 
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Tjänsteskrivelse Svar på interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om vilken strategi den 
politiska majoriteten har för att behålla och 
rekrytera behöriga/legitimerade lärare 
2018/305, löpnummer 1938/2018 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh (V) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilken 
strategi den politiska majoriteten har för att behålla och rekrytera behöriga/legitimerade 
lärare. Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 att bordlägga interpellationen 
 
 
Förslag till beslut 
Interpellationen anses besvarad.  
 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Interpellation behöriga lärare 
 
 
 
 
 

Susanne Borg 
Administratör 
Kanslifunktionen 

 



ULRICEHAMN 


Interpellation 

Till Ks ordf


Vilken strategi har den politiska majoriteten i 
Ulricehamns kommun för att behålla och rekrytera 
behöriga/ legitimerade lärare? 

Andelen behöriga lärare har under senaste året ökat något i Sverige.Tyvärr är 
så inte fallet i Ulricehamns kommun vilket är mycket bekymmersamt. 

Vi kunde läsa på Skolverkets hemsida och i Ulricehamns Tidning i slutet av 
mars att antalet behöriga lärare minskat med 5% i kommunen under senaste 
året. Det gör att kommunen ligger bland de kommuner i regionen som har 
störst minskning

Speciellt allvarligt är det på högstadieskolorna där Ätradalsskolan har 
minskat behörigheten från 65% till 62% och Stenbocksskolan från 68% till 
64%.

Vänsterpartiet menar att alla elever skall ha rätt till välutbildade och behöriga 
lärare, det är viktigt för att den framtida generationen skall få en likvärdig 
utbildning av god kvalité.


Ulricehamn 180424


Jan-Olof Sundh Vänsterpartiet
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§ 153/2018 
 

Svar på motion om solceller på kommunens 
fastigheter 
Dnr 2015/298 
 
 
Sammanfattning 
I en motion yrkar Victor Sund (C) att det görs en inventering av samtliga tak i kommunens 
fastighetsbestånd för att se över möjligheten att sätta upp solceller samt att denna 
inventering återkopplas till kommunstyrelsen. 
 
Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation utifrån återbetalningstid 
och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden. Förvaltningen ser att kommunen har 
många tak som kan vara lämpliga för solceller. Många av taken är dock gamla och kommer 
inom de närmaste åren att behöva ses över. Förvaltningen kommer under de kommande åren 
också att starta upp flera projekt som sannolikt är lämpliga för solcellsanläggningar. 
 
Med ledning av ovanstående ihop med att en inventering är kostsam ser förvaltningen att 
möjligheterna med solceller, istället för att inventeras, även fortsatt hanteras vid varje ny-, 
till- eller ombyggnation samt vid renovering av tak eller fasader. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-04 från servicechef 
2 Motion om solceller på kommunens fastigheter 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att möjligheterna med solceller, istället för att 
inventeras, även fortsatt hanteras vid varje ny-, till- eller ombyggnation samt vid renovering 
av tak eller fasader. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att möjligheterna med solceller, istället för att 
inventeras, även fortsatt hanteras vid varje ny-, till- eller ombyggnation samt vid renovering 
av tak eller fasader. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-04 

Svar på Motion om solceller på kommunens 
fastigheter 
Diarienummer 2015/298, löpnummer 3260/2017 
 
Sammanfattning 
I en motion yrkar Victor Sund (C) att det görs en inventering av samtliga tak i kommunens 
fastighetsbestånd för att se över möjligheten att sätta upp solceller och att denna inventering 
återkopplas till kommunstyrelsen. 
Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation av utifrån 
återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden. Förvaltningen ser att 
kommunen har många tak som kan vara lämpliga för solceller. Många av taken är dock gamla 
och kommer inom de närmaste åren att behöva ses över. Förvaltningen kommer under de 
kommande åren också att starta upp flera projekt som sannolikt är lämpliga för 
solcellsanläggningar. 
Med ledning av ovanstående ihop med att en inventering är kostsam ser förvaltningen att 
möjligheterna med solceller, istället för att inventeras, även fortsatt hanteras vid varje ny-, 
till- eller ombyggnation samt vid renovering av tak eller fasader. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att möjligheterna med solceller, istället för att 
inventeras, även fortsatt hanteras vid varje ny-, till- eller ombyggnation samt vid renovering 
av tak eller fasader. 
 
 
Ärendet 
I en motion yrkar Victor Sund (C) att det görs en inventering av samtliga tak i kommunens 
fastighetsbestånd för att se över möjligheten att sätta upp solceller och att denna inventering 
återkopplas till kommunstyrelsen. 
 
Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation av solceller utifrån 
återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden. Solceller utvecklas och 
blir effektivare, priserna sjunker. Förvaltningen ser att kommunen har många tak som kan 
vara lämpliga för solceller. Många av taken är dock gamla och kommer inom de närmaste 
åren att behöva ses över. Förvaltningen kommer under de kommande åren också att starta 
upp flera projekt som sannolikt är lämpliga för solcellsanläggningar. Hit hör till exempel 
ombyggnad av sim- och sporthallen, nytt stadsbibliotek, nytt vård- och omsorgsboende i 
Gällstad samt nya förskolor. Flera av dessa projekt är stora byggnader med mycket takyta. En 
bättre kostnadseffektivitet kan uppnås när installationerna uppnår större storlek.  
 
Med ledning av ovanstående ihop med att en inventering är kostsam ser förvaltningen att 
möjligheterna med solceller, istället för att inventeras, även fortsatt hanteras vid ny-, till- 
eller ombyggnation samt vid renovering av tak eller fasader. Solceller på fasader är möjligt 
tack vare den senaste tekniken där det inte behövs lika mycket ljus.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om solceller på kommunens fastigheter 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
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Verksamhetschef fastighet 
 
 
 

Isabelle Wikström Crister Dahlgren 
Servicechef Verksamhetschef fastighet 
 Sektor service 

 



 

 

                    MOTION 
 
 

Utred solceller på kommunens fastigheter 

 
 

Att Ulricehamns kommuns fastighetsbestånd har flera tusen kvadratmeter outnyttjade tak över 

idrottshallar, skolor, kontor och äldreomsorg tycker vi i Centerpartiet är anmärkningsvärt.  

 

Tänk om Ulricehamns kommun kunde bilda sitt egna kretslopp med hjälp av solpaneler på alla tak 

vi har i kommunen och producera vår egna närproducerade el. Elever som laborerar med fysikens 

och matematikens lagar inne i skolsalen och ovanför dem sitter det moderna solpaneler som 

genererar närproducerad och ren elektricitet direkt ner till lektionssalen. Det tycker vi i 

Centerpartiet är att utnyttja lokalbehovet på bästa sätt. Fågel, fisk och mittemellan, alla element på 

den ljuskällan.   

 

Solpaneler har de senaste åren utvecklats enormt från det en gång var. De hinder som fanns har 

röjts undan med system för att undvika skorstenarnas skuggor, bättre verkningsgrad än tidigare 

och de har minimalt med underhåll. Det finns inga rörliga delar som behöver bytas ut och tar upp 

mera solenergi än innan.  

 

Med riktigt många små solcellssystem på många tak, ökar vi i kommunen driftsäkerheten till våra 

kommunala angelägenheter däribland företagen runt omkring då vi säkerställer ett säkrare elnät 

med relativt små driftssvårigheter.  

 
Med detta yrkar vi i Centerpartiet 
 

Att det görs en inventering av samtliga tak i kommunens fastighetsbestånd för att se över 

möjligheten att sätta upp solceller och att denna inventering återkopplas till kommunstyrelsen. 

 
 
Victor Sund (C) 
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§ 154/2018 
 

Svar på motion om bilpool för kommuninvånare i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2015/309 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) och Arne Sjögren (V) att 
fullmäktige beslutar att utreda och pröva möjligheten att starta en bilpool. 
 
Vid framtagande av riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten har frågan om bilpool 
beaktats. Inom ramen för arbetet har förvaltningen inte sett något skäl att inrätta en bilpool 
utan ser istället att hyresförhållandet med Ulricehamns Energi gällande leasingbilar ska 
fortsätta. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-19 från servicechef 
2 Motion om bilpool för kommuninvånare i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om bilpool för kommuninvånare avslås med hänvisning till att förvaltningen inom 
ramen för framtagandet av nya riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten inte sett 
något skäl att inrätta en bilpool. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om bilpool för kommuninvånare avslås med hänvisning till att förvaltningen inom 
ramen för framtagandet av nya riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten inte sett 
något skäl att inrätta en bilpool. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-19 

Svar på motion om bilpool för kommuninvånare i 
Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2015/309, löpnummer 1186/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslå Jan-Olof Sundh (V) och Arne Sjögren (V) att 
fullmäktige beslutar att utreda och pröva möjligheten att starta en bilpool. 
 
Vid framtagande av riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten har frågan om bilpool 
beaktats. Inom ramen för arbetet har förvaltningen inte sett något skäl att inrätta en bilpool 
utan ser istället att hyresförhållandet med Ulricehamns energi gällande leasingbilar ska 
fortsätta. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen om bilpool för kommuninvånare avslås med hänvisning till att förvaltningen inom 
ramen för framtagandet av nya riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten inte sett 
något skäl att inrätta en bilpool. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) och Arne Sjögren (V) att 
fullmäktige beslutar att utreda och pröva möjligheten att starta en bilpool. 
 
I nuläget leasar kommunen bilar via Ulricehamns energi. Införande av en bilpool för 
allmänheten skulle medföra att ett sådant hyresförhållande inte kan fortsätta då det skulle 
innebära att kommunen konkurrerar med andra aktörer inom biluthyrning. 
Förvaltningen besvarade därför motionen under hösten 2016 genom att avslå förslaget med 
hänvisning till att en kommun enligt kommunallagen inte ska medverka i konkurrerande 
verksamhet. Biluthyrning ligger heller inte inom ramen för det kommunala 
kompetensområdet.  
Fullmäktige beslutade 2016-10-27 § 180 att återremittera motionen i syfte att beaktas vid 
framtagandet av en ny modern resepolicy för kommunen. 
 
Den 22 februari 2018 § 19 beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för tjänsteresor, 
logi och resfria möten. Vid framtagande av dessa riktlinjer har frågan om bilpool beaktats. 
Inom ramen för arbetet har förvaltningen inte sett något skäl att inrätta en bilpool utan ser 
istället att hyresförhållandet med Ulricehamns energi gällande leasingbilar ska fortsätta. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om bilpool för kommuninvånare i Ulricehamns kommun 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef   
Verksamhetschef kommunservice 
 

Isabelle Wikström Ulf Meijer 
Servicechef Verksamhetschef kommunservice 
 Sektor service 
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Motion om bilpool

I flera av landets kommuner har det startats bilpooler de senaste åren. Bilpoolen är en del i

kommunernas klimatarbete. Lerum, Göteborg, Örebro och Botkyrka är några exempel på där det

finns bilpooler. Uppläggen är olika och det finns olika Varianter, ibland används bilarna av

kommunens anställda under dagtid och kommunens invånare använder bilarna under kväll och

helger men det finns också exempel där vissa bilar är tillgängliga dygnet runt

Det här kan vara en av flera åtgärder som kommunen måste ta till För att göra kommunen attraktiv

att bo i. Det vore en möjlighet för unga kommuninvånare i Ulricehamns kommun och andra

åldersgrupper som vill ha tillgång till bil när de behöver det, men vill slippa ansvar för försäkringar,

reparationer, däckbyte och så vidare.

Förslag

att kommunfullmäktige beslutar att utreda och pröva möjligheten att starta en

bilpool

Ulricehamn 2013-01-28

J an-Olof Sundh Vänsterpartiet
Arne Sj Ögren Vänsterpartiet
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§ 155/2018 
 

Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 
Dnr 2015/426 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att alla fordon som 
Ulricehamns kommun köper in i framtiden är utrustade med alkolås. Motionären föreslår 
också att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir 
om samtliga fordon i Ulricehamns ägo skulle utrustas med alkolås. 
 
Förvaltningen har ca 100 tjänstebilar i sina verksamheter. Ett införande i alla dessa bilar 
skulle medföra en engångskostnad på ca 1,8 mkr. 
Förvaltningen ser att det är rimligt att kommunens bilar ska innehålla alkolås då det är av 
vikt att kommunens förare aldrig kör påverkade.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-19 från servicechef 
2 Motion om alkolås på kommunens fordon 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att alla bilar som köps in från och med 2019 ska innehålla alkolås. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att alla bilar som köps in från och med 2019 ska innehålla alkolås. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-19 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om alkolås på 
kommunens fordon 
Diarienummer 2015/426, löpnummer 1985/2016 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att alla fordon som 
Ulricehamns kommun köper in i framtiden är utrustade med alkolås. Motionären föreslår 
också att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir 
om samtliga fordon i Ulricehamns ägo skulle utrustas med alkolås. 
 
Förvaltningen har ca 100 tjänstebilar i sina verksamheter. Ett införande i alla dessa bilar 
skulle medföra en engångskostnad på ca 1,8 mkr. 
Förvaltningen ser att det är rimligt att kommunens bilar ska innehålla alkolås då det är av 
vikt att kommunens förare aldrig kör påverkade.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att alla bilar som köps in från och med 2019 ska innehålla alkolås. 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att alla fordon som 
Ulricehamns kommun köper in i framtiden är utrustade med alkolås. Motionären föreslår 
också att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir 
om samtliga fordon i Ulricehamns ägo skulle utrustas med alkolås. 
 
I dagsläget finns inga alkolås på kommunens tjänstebilar, detta är inte ett krav vid 
anskaffning. Kostnaden för ett alkolås är ca 18 tkr + återkommande årskostnad för 
kalibrering och service på ca 1 000 kr/bil och år. 
Förvaltningen har ca 100 tjänstebilar i sina verksamheter. Ett införande i alla dessa bilar 
skulle medföra en engångskostnad på ca 1,8 mkr. 
 
Förvaltningen ser att det är rimligt att kommunens bilar ska innehålla alkolås då det är av 
vikt att kommunens förare aldrig kör påverkade.  
Förvaltningen föreslår därför att alla bilar som köps in från och med 2019 ska innehålla 
alkolås. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om alkolås på kommunens fordon 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
 
 

Isabelle Wikström Ulf Meijer 
Servicechef Verksamhetschef kommunservice 
 Sektor service 
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Ulriceham 2015-06-01

Motion

Alkolås på kommunens fordon

I många av alla fallen där någon omkommit i en trafikolycka har alkohol varit inblandat.
Dagligen stoppas personer som har alkohol i blodet i polisens stickkontroller vilket är mycket

allvarligt då alkohol kraftigt ökar risken för trafikolyckor.

Ulricehamns kommun ska vara en förebild. Ulricehamn kommun bör även garantera sina

medborgare att dem som är i kommunens tjänst inte heller bryter mot lagen eller Litsätter

någon annan människa for fara. Det kan tyckas vara cn självklarhet att kommunens anställda
inte ska vara alkoholpåverkade när de är i tjänst, men vi kan aldrig vara helt säkra på att så är
fallet. Extra viktigt är att de kommunanställda som kör ett motordrivet fordon inte är

påverkade av alkohol.

Ulricehamns kommun skulle kunna vara ett föredöme genom att se till att alla fordon som i

framtidcn köps in av kommunen är utrustade med alkolås.

Sverigedemokraterna yrkar:

0  Att alla fordon som Ulricehamns kommunen köper in i framtiden är Litrustade med
alkolås.

I  Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir
om samtliga fordon i Ulricehamns kommuns ägo skulle utrustas med alkolås.

Niclas Sunding

Sverigedemokraterna
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§ 156/2018 
 

Svar på motion om politiska lärlingar 
Dnr 2017/495 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun ska införa ett system med 
politiska lärlingar. Ett sådant system skulle innebära att nya partimedlemmar som vill 
engagera sig i kommunpolitiken skulle kunna prova på hur det är att ha ett politiskt 
förtroendeuppdrag genom att gå bredvid en handledare som är ledamot i kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. Enligt förslaget skulle kommunen finansiera systemet så att 
lärlingarna får samma ersättning som förtroendevalda vad gäller förlorad arbetsinkomst, 
reseersättning och arvode.  Som syfte med ett sådant system anges att det skulle underlätta 
för nya partimedlemmar att ta första steget till att engagera sig i kommunalpolitiken. 
 
Förvaltningen har som utgångspunkt att det i grund och botten är partiernas eget ansvar att 
engagera sina partimedlemmar och att tillgodose sina mandatplatser med ledamöter och 
ersättare. Utifrån en dialog med gruppledarna i fullmäktige, ser förvaltningen inte att 
partiernas problem med att engagera partimedlemmar till att ta politiska förtroendeuppdrag 
är så omfattande att det finns skäl för kommunen att bistå genom att upprätta och finansiera 
ett system med politiska lärlingar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-02-26 från kanslichef 
2 Motion om att införa politiska lärlingar 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att ansvaret för att engagera partimedlemmar till att ta 
politiska förtroendeuppdrag även i fortsättningen bör ligga uteslutande hos partierna själva. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att ansvaret för att engagera partimedlemmar till att ta 
politiska förtroendeuppdrag även i fortsättningen bör ligga uteslutande hos partierna själva. 
 
   



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-02-26 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om politiska lärlingar 
Diarienummer 2017/495, löpnummer 829/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun ska införa ett system med 
politiska lärlingar. Ett sådant system skulle innebära att nya partimedlemmar som vill 
engagera sig i kommunpolitiken skulle kunna prova på hur det är att ha ett politiskt 
förtroendeuppdrag genom att gå bredvid en handledare som är ledamot i kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. Enligt förslaget skulle kommunen finansiera systemet så att 
lärlingarna får samma ersättning som förtroendevalda vad gäller förlorad arbetsinkomst, 
reseersättning och arvode.  Som syfte med ett sådant system anges att det skulle underlätta 
för nya partimedlemmar att ta första steget till att engagera sig i kommunalpolitiken. 
 
Förvaltningen har som utgångspunkt att det i grund och botten är partiernas eget ansvar att 
engagera sina partimedlemmar och att tillgodose sina mandatplatser med ledamöter och 
ersättare. Utifrån en dialog med gruppledarna i fullmäktige, ser förvaltningen inte att 
partiernas problem med att engagera partimedlemmar till att ta politiska förtroendeuppdrag 
är så omfattande att det finns skäl för kommunen att bistå genom att upprätta och finansiera 
ett system med politiska lärlingar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att ansvaret för att engagera partimedlemmar till att ta 
politiska förtroendeuppdrag även i fortsättningen bör ligga uteslutande hos partierna själva. 
 
 
Ärendet 

I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun ska införa ett system med 
politiska lärlingar. Ett sådant system innebär att nya partimedlemmar som vill engagera sig i 
kommunpolitiken ska kunna prova på hur det är att ha ett politiskt förtroendeuppdrag. 
Politiska lärlingar föreslås gå bredvid en handledare, som lämpligen är ledamot i 
kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige, under en tid av tre till sex månader. De 
politiska lärlingarna ska enligt motionen delta under sammanträden med kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige, partigruppsmöten samt under beredningar. Enligt förslaget ska 
lärlingarna få samma ersättning som förtroendevalda vad gäller förlorad arbetsinkomst, 
reseersättning och arvode. Systemet med politiska lärlingar förutsätts finansieras av 
kommunen. 

Syftet med att införa ett system med politiska lärlingar är att underlätta för nya 
partimedlemmar att ta första steget till att engagera sig i kommunalpolitiken och skapa ett 
större intresse för att ta på sig politiska uppdrag i kommunen. Många avhopp från politiska 
uppdrag och behovet av att få in nytt folk i politiken, anges också som skäl för att ha politiska 
lärlingar. 
 
Frågan om politiska lärlingar hänger samman med hur väl partierna i kommunen själva 
klarar av att engagera sina partimedlemmar. I grund och botten är det partiernas eget ansvar 
att fylla sina mandatplatser med ledamöter och ersättare. Men om flera partier inte lyckas att 
få tillräckligt många medlemmar att engagera sig och ta politiska förtroendeuppdrag, blir det 
också ett problem för kommunen i sin helhet och i förlängningen riskerar det att bli ett 
demokratiproblem om alltför få engagerar sig politiskt. Därför har förvaltningen i 
beredningen av ärendet haft en dialog med partiernas gruppledare i fullmäktige för att kunna 
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bedöma om det finns ett behov av att införa ett system med politiska lärlingar och vilken 
nytta ett sådant system skulle ge. I denna dialog har det framgått att problemen för partierna 
med att engagera partimedlemmar inte är så omfattande att det finns skäl för kommunen att 
bistå genom att upprätta och finansiera ett system med politiska lärlingar. 
 
Kostnadsbedömningen av ett system med politiska lärlingar utgår ifrån att systemet skulle 
införas på det sätt som beskrivs i motionen, med ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
reseersättning och sammanträdesarvode. Dessa kostnader har approximerats med hjälp av 
statistik för de förtroendevaldas faktiska ersättningar och arvoden under 2016 och 2017. Om 
en lärlingsplats skulle erbjudas löpande, med medverkan under sammanträden i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i en fullmäktigeberedning, skulle det medföra 
en årskostnad på ungefär 68 000 kr. Den motsvarande årskostnaden för två parallella 
lärlingsplatser skattas således till det dubbla, det vill säga cirka 136 000 kr per år. Antalet 
lärlingsplatser påverkar också möjligheterna att kunna fördela lärlingsplatserna mellan 
partierna proportionellt mot mandatfördelningen.   
 

Oavsett hur ett system med politiska lärlingar utformas, måste partierna ha tillräckligt stora 
behov av ett sådant system för att det ska vara motiverat för kommunen att finansiera det. I 
detta hänseende bedöms partiernas behov inte vara tillräckligt stort. Dessutom är det osäkert 
huruvida ett system med politiska lärlingar verkligen skulle ge avsedda effekter i form av att 
locka fler partimedlemmar att engagera sig i kommunpolitiken. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion om att införa politiska lärlingar 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 
 

Pehr Johansson Fredrik Paulsson 
Kanslichef Utredare 
 Kanslifunktion 

 



Ulricehamn

Motion om att införa politiska lärlingar i Ulricehamns 
kommun
Om drygt ett år är det val till kommunalfullmäktige och i samband med det, oftast före, 
brukar nya medlemmar komma till de olika partierna. För många är ett politiskt uppdrag ett 
oöverstigligt hinder, därför tycker vänsterpartiet att kommunen borde införa politiska 
lärlingar i Ulricehamns kommun. Detta blir som en knuff till att våga ta steget. För många 
kan det vara svårt att veta vad ett politiskt uppdrag innebär i praktiken, hur mycket tid det 
tar och vad som förväntas av en. Detta innebär att nya partimedlemmar som är nyfikna på 
att engagera sig lokalpolitiskt kan få prova rollen under tre till sex månaders tid. Hen får en 
handledare, förväntas sitta med under partisammanträden, kommunstyrelse, beredningar 
och fullmäktigemöten samt får samma ersättning som övriga förtroendevalda vad gäller 
exempelvis förlorad arbetsinkomst, resersättning och arvode.
Vänsterpartiet ser också att det idag sker många avhopp från politiska uppdrag i 
kommunen och många politiker är till åren komma. Samtidigt har vi politiker som suttit 
länge och ser det som ett förvärvsarbete. Det behövs komma in lite nya krafter i 
kommunpolitiken. Vänsterpartiet ser det sätta att säkra den framtida demokratin.

Vänsterpartiet yrkar att
Ett system med politiska lärlingar som ovan har beskrivits införs i Ulricehamns kommun

Ulricehamn 170621

Jan-Olof Sundh Vänsterpartiet
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§ 157/2018 
 

Svar på motion om belysning av återvinningstationer 
Dnr 2016/635 
 
 
Sammanfattning 
Roland Karlsson (C) och Inger Broberg (C) skickade 2016-10-24 in en motion gällande 
belysning av återvinningsstationer.  I motionen påtalas att två återvinningsstationer i 
dagsläget saknar belysning, Grönahög och Dalum. Motionen föreslår att ett beslut ska fattas 
om att alla återvinningsstationer, både existerande och framtida ska utrustas med belysning 
som standard. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-04 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om belysning av återvinningstationer 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas med hänvisning till att utbyggnad av belysning på återvinningsstationerna 
Grönahög och Dalum har genomförts. Belysningsfrågan gällande återvinningsstation på 
Stadsskogen och även framtida återvinningsstationer kommer att hanteras vid eventuell 
byggnation. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas med hänvisning till att utbyggnad av belysning på återvinningsstationerna 
Grönahög och Dalum har genomförts. Belysningsfrågan gällande återvinningsstation på 
Stadsskogen och även framtida återvinningsstationer kommer att hanteras vid eventuell 
byggnation. 
 
 
 
  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-04 

Tjänsteskrivelsesvar på motion om belysning av 
återvinningstationer 
Diarienummer 2016/635, löpnummer 1105/2018 
 
Sammanfattning 
Roland Karlsson (C) och Inger Broberg (C) skickade 2016-10-24 in en motion gällande 
belysning av återvinningsstationer.  I motionen påtalas att två återvinningsstationer i 
dagsläget saknar belysning, Grönahög och Dalum. Motionen föreslår att ett beslut ska fattas 
om att alla återvinningsstationer, både existerande och framtida ska utrustas med belysning 
som standard. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas med hänvisning till att utbyggnad av belysning på återvinningsstationerna 
Grönahög och Dalum har genomförts. Belysningsfrågan gällande återvinningsstation på 
Stadsskogen och även framtida återvinningsstationer kommer att hanteras vid eventuell 
byggnation. 
 
 
Ärendet 
Roland Karlsson (C) och Inger Broberg (C) skickade 2016-10-24 in en motion gällande 
belysning av återvinningsstationer. I motionen påtalas att två återvinningsstationer i 
dagsläget saknar belysning, Grönahög och Dalum. Motionen föreslår att ett beslut ska fattas 
om att alla återvinningsstationer, både existerande och framtida ska utrustas med belysning 
som standard. Kommunstyrelsen antog genom beslut (KS 2017-01-04 § 17) en 
prioriteringslista för utbyggnad av belysning som inkluderar dessa två återvinningsstationer. 
Investeringsmedel avsattes för utbyggnad av belysning under 2017 för 
återvinningsstationerna Grönahög och Dalum (KS 2017-01-04 § 22). 
 
Vid eventuell nyetablering av en återvinningsstation på Stadsskogen och även framtida 
återvinningsstationer kommer utformning och belysning att hanteras vid den aktuella 
processen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om belysning av återvinningstationer 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 

Sebastian Olofsson Abbas Mahmoudi 
Samhällsbyggnadschef Projektledare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
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§ 158/2018 
 

Svar på motion om solceller till nya biblioteket 
Dnr 2017/674 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) att installation av nya 
typer av solceller tas med i arbetet med att projektera det nya biblioteket. 
Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation av solceller utifrån 
återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-04 från servicechef 
2 Motion solceller på bibliotek 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att solceller övervägs vid ny-, 
till- eller ombyggnation utifrån återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande 
förhållanden. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att solceller övervägs vid ny-, 
till- eller ombyggnation utifrån återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande 
förhållanden. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-04 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om solceller till nya 
biblioteket 
Diarienummer 2017/674, löpnummer 918/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) att installation av nya 
typer av solceller tas med i arbetet med att projektera det nya biblioteket. 
Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation av solceller utifrån 
återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att solceller övervägs vid ny-, 
till- eller ombyggnation utifrån återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande 
förhållanden. 
 
 
Ärendet 
I en motion föreslår Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) att installation av nya 
typer av solceller tas med i arbetet med att projektera det nya biblioteket. 
 
Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation av solceller utifrån 
återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden. Solceller utvecklas och 
blir effektivare, priserna sjunker. Förvaltningen ser att kommunen har många tak och fasader 
som kan vara lämpliga för solceller. Solceller på fasader är nu också möjligt tack vare den 
senaste tekniken där det inte behövs lika mycket ljus. Till detta kommer också att 
förvaltningen under de kommande åren kommer att starta upp flera projekt som sannolikt är 
lämpliga för solcellsanläggningar. Till dessa större projekt hör till exempel nytt 
stadsbibliotek. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion solceller på bibliotek 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet   
 
 

Isabelle Wikström Crister Dahlgren 
Servicechef Verksamhetschef fastighet 
 Sektor service 

 



Vänsterpartiet 
info@vansterpartiet.se 
www.vansterpartiet.se

25 september 2017 

Solceller på det nya biblioteket 

Det nya biblioteket vid Åsundens strand kommer bli ett skyltfönster för 
Ulricehamn. Biblioteket kommer vara en viktig mötesplats för invånare i alla 
åldrar och har även ett viktigt symbolvärde. Biblioteket är därför en utmärkt plats 
att manifestera kommunens miljöengagemang. Solceller är idag billiga och 
solceller på taket av biblioteken är nästan en självklarhet och kommer sannolikt 
sättas upp oberoende av eventuella motioner. Vi i Vänsterpartiet vill att 
Ulricehamns kommun tar ett steg till i arbetet med solcellsinstallationer och 
utreder om ombyggnationen till bibliotek ger möjlighet att integrera solceller i 
byggnaden exempelvis i fasaden. Det regionala samverkansprojektet Soluppgång 
Väst kan vara ett stöd i arbetet eftersom de satsar på kommuner som vill ta steget 
vidare från solceller på tak till exempelvis genomskinliga solceller i glasfasader. 

 
Vänsterpartiet förslår att: 
Installation av nya typer solceller tas med i arbetet med att projektera det nya biblioteket.  

 
 
 
Susanne Arneborg och Jan-Olof Sundh  

Vänsterpartiet 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-05-03 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 159/2018 
 

Svar på motion om användning av trådbunden teknik 
i förskolan och skolan i Ulricehamns kommun 
Dnr 2017/679 
 
 
Sammanfattning 
I motionen yrkar Jan-Olof Sundh (V) på att Ulricehamns kommun använder 
försiktighetsprincipen när det gäller Wi-Fi i skolan. Wi-Fi skall tas bort från alla förskolor 
samtidigt som användningen i grundskolor och gymnasiet begränsas. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa 
datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en 
hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan. Därför 
finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda Wi-Fi på skolor eller 
förskolor. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-07 från kanslichef 
2 Motion om användning av trådbunden teknik i förskolan och skolan i Ulricehamns 

kommun 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att strålskyddsmyndigheten har utrett frågan om 
hälsopåverkan i skolmiljö och finner inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller 
använda Wi-Fi. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att strålskyddsmyndigheten har utrett frågan om 
hälsopåverkan i skolmiljö och finner inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller 
använda Wi-Fi. 
 
 
  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-03 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om användning av 
trådbunden teknik i förskolan och skolan i 
Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2017/679, löpnummer 1272/2018 
 
Sammanfattning 
I motionen yrkar Jan-Olof Sundh (V) på att Ulricehamns kommun använder 
försiktighetsprincipen när det gäller Wi-Fi i skolan. Wi-Fi skall tas bort från alla förskolor 
samtidigt som användningen i grundskolor och gymnasiet begränsas. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa 
datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en 
hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan. Därför 
finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda Wi-Fi på skolor eller 
förskolor. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att strålskyddsmyndigheten har utrett frågan om 
hälsopåverkan i skolmiljö och finner inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller 
använda Wi-Fi. 
 
 
Ärendet 
I motionen yrkar Jan-Olof Sundh (v) på att Ulricehamns kommun använder 
försiktighetsprincipen när det gäller Wi-Fi i skolan. Wi-Fi skall tas bort från alla förskolor 
samtidigt som användningen i grundskolor och gymnasiet begränsas. 
 
Utgångspunkten för motionen är en oro för barn och ungdomars hälsa gällande 
exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk (Wi-Fi) används. 
 
I Sverige finns strålsäkerhetsmyndigheten som lyder under regeringen och tillhör Miljö- och 
energidepartementets ansvarsområde. Myndighetens verksamhet regleras bland annat i en 
instruktion som beslutas av regeringen. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar 
inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar 
pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av 
strålning, nu och i framtiden. Myndigheten har drygt 300 personer med kompetens inom 
områden som teknik, naturvetenskap, beteendevetenskap, juridik, ekonomi och 
kommunikation. Myndighetens budget ligger på omkring 400 miljoner kronor per år.  
 
Strålskyddsmyndigheten skriver på sin hemsida: 
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-
teknik/tradlos-teknik/tradlosa-datornatverk-och-wifi/  
 
”Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa 
datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en 
hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan. 
Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för 
radiovågor från trådlösa datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/tradlosa-datornatverk-och-wifi/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/tradlosa-datornatverk-och-wifi/
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att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö. Andra tunga 
expertinstanser delar den här uppfattningen, bland annat Världshälsoorganisationen WHO 
och EU:s vetenskapliga kommitté (SCHEER). Även strålsäkerhetsmyndigheter i andra 
länder, som har egna expertråd, har dragit liknande slutsatser. 
 
I Sverige verkar strålskyddsstiftelsen för att skapa opinion i frågan om strålning, 
elektromagnetiska fält m.m. De har bland annat vänt sig direkt till skolor och förskolor med 
sin information. Strålskyddsmyndigheten har med anledning av detta gått ut med särskild 
information riktad till förskolor och skolor där man bland annat kan läsa: 
  
”Strålsäkerhetsmyndigheten är den statliga myndighet som har ansvar för att skydda 
allmänheten från skadliga effekter från strålning men också för att öka kunskapen om 
exempelvis radiovågor som bland annat trådlösa datornätverk och surfplattor använder för 
att kommunicera. Till vår hjälp har vi ett vetenskapligt råd, där etablerade och internationellt 
erkända forskare inom området ingår. Rådet bevakar och sammanställer för vår räkning den 
vetenskapliga utvecklingen inom området. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt radiovågor från trådlösa datornätverk i skolmiljö. 
Mätningarna visade att radiovågorna är så svaga att det motsvarar normal bakgrundsnivå i 
stadsmiljö. Det är långt ifrån de nivåer som medför hälsorisker. Inom vetenskapen är det 
viktigt att göra bedömningar utifrån den samlade forskningen. Det ställs stora krav på den 
som gör sammanställningen eftersom studiernas kvalitet måste bedömas. 
Strålskyddsstiftelsen är en opinionsbildande insamlingsorganisation och baserar, enligt vår 
bedömning, sina uttalanden på ett urval av studier som passar deras syften.” 
 
Mot denna bakgrund ser förvaltningen inga skäl till att stänga av eller begränsa åtkomsten 
till (Wi-Fi) i förskolor och skolor. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om användning av trådbunden teknik i förskolan och skolan i Ulricehamns 
kommun 

 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 

Pehr Johansson Jenny Hulander 
Kanslichef it-strateg 
 Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kanslifunktionen 



Från: Sundh Jan-Olof[Jan-Olof.Sundh@fv.ulricehamn.se]
Skickat: 26.09.2017 23:23:00
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Motion om tråd-bunden teknik
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Motion angående användning av tråd-bunden teknik i förskolan och skolan i Ulricehamns
kommun

Vi ser med oro på de konsekvenser som användningen av wifi kan få för barn och
ungdomars hälsa. En mängd läkare och forskare i världen varnar oss för farorna. Vi vill
använda försiktighetsprincipen när det gäller wifi. Kostnaden för att använda tråd-
bunden teknik får inte vara ett hinder för att säkerställa  att förskolan och skolan har en
hälsosam arbetsmiljö!

Den 29:e Januari 2015 antog Frankrike en ny lag: 

Ökad kunskap genom forskning, har gjort att Frankrike har antagit en ny lag.

Frankrike förbjuder trådlösa nätverk i förskolor för barn under tre år

och de ska vara avstängda i grundskolans lågstadium, när de inte aktivt
används. 

"Allt fler skolor runt om i världen har börjat övergå från trådlöst till trådbundet
(Parents for safe technology 2017, The Bigger Picture 16:9 2010). I februari i år
samlades forskare och lärare från hela världen i Reykjavik och delade med sig
av sina erfarenheter av problemen med WiFi i skolan. De ca 130 deltagarna
enades om en övergripande gemensam appell - Bort med trådlöst i skolan
(Hardell 2017). På Cypern har skolministern redan beslutat att Wi-Fi skall tas
bort från alla förskolor samtidigt som användningen i grundskolor kraftigt
begränsas. "

Vänsterpartiet yrkar att

Ulricehamns kommun använder försiktighetsprincipen när det gäller WIFI i skolan.

 Wi-Fi skall tas bort från alla förskolor samtidigt som användningen i grundskolor och
gymnasiet begränsas. 

Ulricehamn 2017-09-26

Jan-Olof Sundh Vänsterpartiet
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