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§ 78 Information 

  
 
 
§ 78/2018 
 

Information 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) informerar om kommande ärenden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 79 Säkerhetssamordnaren informerar inför valet 

  
 
 
§ 79/2018 
 

Säkerhetssamordnaren informerar inför valet 
Dnr 2018/373 
 
 
Sammanfattning 
Säkerhetssamordnare Cecilia Knypegård informerar om säkerhetsfrågor inför valet och om 
våldsbejakande extremism. Det är viktigt att varje parti utser en säkerhetsansvarig inför valet 
som är kontaktperson för säkerhetssamordnaren. 
 
Presentationen skicka till gruppledarna. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 80 Motion gällande rastgård/aktivitetsgård för hundar 

  
 
 
§ 80/2018 
 

Motion gällande rastgård/aktivitetsgård för hundar 
Dnr 2018/325 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige 
beslutar att sätta upp rastgård/aktivitetsgård för hundar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion gällande rastgård/aktivitetsgård för hundar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 81 Motion om hundrastgårdar 

  
 
 
§ 81/2018 
 

Motion om hundrastgårdar 
Dnr 2018/362 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander (MP) att kommunen utreder 
om ett intresse finns bland företagare och hundägare, att gemensamt med kommunen inrätta 
minst en hundrastgård på försök i centralorten. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om hundrastgårdar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 82 Medborgarförslag om att frigöra parkeringsplatser samt påverka luften i 
centrum 

  
 
 
§ 82/2018 
 

Medborgarförslag om att frigöra parkeringsplatser 
samt påverka luften i centrum 
Dnr 2018/346 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Peter Larsson-Lundh att man låter 
alla åka buss gratis i centralorten istället för att ta bilen till centrum. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att frigöra parkeringsplatser samt påverka luften i centrum 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Peter Larsson-Lundh 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-05-24 
Sida 9 av 21 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 83 Medborgarförslag om ett mer välkomnande Ulricehamn 

  
 
 
§ 83/2018 
 

Medborgarförslag om ett mer välkomnande 
Ulricehamn 
Dnr 2018/349 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt-Göran Eriksson att när man 
kommer på motorvägen från Borås har texten ”Välkommen till Ulricehamn” med röda 
bokstäver, gärna med belysning på kvällen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om ett mer välkomnande Ulricehamn 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Bengt-Göran Eriksson 
Kommunstyrelsen 
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§ 84 Medborgarförslag om att stänga av Utsiktsgatans övre del 

  
 
 
§ 84/2018 
 

Medborgarförslag om att stänga av Utsiktsgatans  
övre del 
Dnr 2018/350 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt-Göran Eriksson att man 
stänger av Utsiktsgatans övre del. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att stänga av Utsiktsgatans övre del 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Bengt-Göran Eriksson 
Kommunstyrelsen 
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§ 85 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande papperslösa 

  
 
 
§ 85/2018 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
papperslösa 
Dnr 2018/326 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om papperslösa. 
 
Beslutsunderlag 

1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande papperslösa 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande (S) ställer fråga om frågan får ställas.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
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§ 86 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilken strategi 
den politiska majoriteten har för att behålla och rekrytera 
behöriga/legitimerade lärare 

  
 
 
§ 86/2018 
 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om vilken strategi den politiska 
majoriteten har för att behålla och rekrytera 
behöriga/legitimerade lärare 
Dnr 2018/305 
 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 

1 Interpellation behöriga lärare 
2 Svar på interpellation om vilken strategi den politiska majoriteten har för att 

behålla och rekrytera behöriga/legitimerade lärare 
 
Protokollsanteckning 
Ordförande (S) låter först interpellanten, Jan-Olof Sundh (V) ställa frågan. Därefter svarar 
Mattias Josefsson (S) på interpellationen innan debatten startar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen anses besvarad.  
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§ 87 Svar på motion om solceller på kommunens fastigheter 

  
 
 
§ 87/2018 
 

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 

 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arne Fransson (MP) yrkar att det vid till – eller ombyggnad, nybyggnad samt vid renovering 
av tak ska kommunen i första hand använda solceller. 
 
Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot  Arne Franssons (MP) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag       
Nej-röst för Arne Fransson (MP) yrkande. 
 
Med 42 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 4 nej-röster för Arne Franssons (MP)       
yrkande och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
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. 
 
Reservationer 
Ingemar Basth (MP), Ingvor Carlander (MP), Arne Fransson (MP) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet 
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§ 88 Svar på motion om bilpool för kommuninvånare i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 88/2018 
 

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 

 
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. 
 
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. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef   
Verksamhetschef kommunservice 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-05-24 
Sida 16 av 21 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 89 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 

  
 
 
§ 89/2018 
 

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 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att alla bilar som köps in från och med 2019 ska innehålla alkolås. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att alla bilar som köps in från och med 2019 ska innehålla alkolås. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
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§ 90 Svar på motion om politiska lärlingar 

  
 
 
§ 90/2018 
 

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 

 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
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. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-05-24 
Sida 18 av 21 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 91 Svar på motion om belysning av återvinningstationer 

  
 
 
§ 91/2018 
 

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 

 
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. 
 
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. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 92 Svar på motion om solceller till nya biblioteket 

  
 
 
§ 92/2018 
 

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 

 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Arneborg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
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. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet  
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§ 93 Svar på motion om användning av trådbunden teknik i förskolan och 
skolan i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 93/2018 
 

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 
 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar som ett 
tilläggsyrkande att kommunstyrelsens får i uppdrag att vara uppmärksamma på om 
Strålskyddsmyndigheten framöver kommer med nya direktiv. 
 
Ingemar Basth (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Roland Karlssons (C) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof Sundhs (V) yrkande mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Därefter ställer ordföranden (S) fråga om kommunfullmäktige beslutar enligt Roland 
Karlssons (C) tilläggsyrkande. 
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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 får i uppdrag att vara uppmärksamma på om Strålskyddsmyndigheten 
framöver kommer med nya direktiv. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
  
  
 


