
 

 

INTERPELLATION 

 

Datum:2021-01-26 

Ställd till: Kommunstyrelsens ordförande 

 

Område: IKT-planen i kommunen 

På kommunfullmäktige den 17 juni 2020 beslöts det att uppdatera sektor lärandes 

IKT-plan. Konkretiseringen av den planen pågår för närvarande.  
 
IKT står för Information och Kommunikationsteknologi. IKT-planen för sektor 

lärande handlar om att möta regeringens nationella digitaliseringsstrategi för 
skolväsendet för att på bästa sätt uppnå en hög digital kompetens hos barn och 
elever samt för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.  

 
Regeringen anser att digital kompetens är väsentlig för det demokratiska 
deltagandet i samhället i framtiden. Därför är detta en viktig demokratifråga. Med 

anledning av det är det mycket viktigt att vi har en bra IKT-plan. 
 
Digital kompetens handlar inte bara om att kunna Word och G-mail med flera 

applikationer. Inte heller att kunna programmera. Det handlar än mer om att kunna 
förhålla sig kritisk till tekniken, se att teknik inte är värdeneutralt utan används för 
särskilda syften.  

 
2019 la miljöpartiet i Ulricehamn en motion (som åter är under bearbetning av 
förvaltningen) om övergång till fria program.  Det är ingen teknisk motion. Det är en 

demokratimotion. Vi ser nämligen att teknik kan användas både att styra människor 
, likväl som det kan vara redskap för att stärka demokratin. Men för det krävs en 
medvetenhet. En medvetenhet om vad programmen gör och vem som styr dem. 

 
Det finns strömningar i dag i världen som vill främja datoranvändarnas frihet. En 
frihet som är nödvändig för demokratin i en värld där datorer är nödvändiga för att 

samhället ska fungera. Vi är på väg in i ett sådant samhälle, med stormsteg. 
 
Om inte du (själv eller i gemenskap med andra) kan kontrollera din dator, så 

kontrollerar andra (genom programmen) dig. Det är grunden för varför vi behöver 
en bra IKT-plan. 

 
 
 



Med koppling till ovanstående bakgrund har jag följande frågor: 
 
-På vilket sätt främjar det elevernas frihet att skolas in i att använda 
program och tjänster som styrs av de stora jättarna Microsoft, Google och 

Apple? 
 
-Finns det någon tanke på att erbjuda alternativ till Microsoft, Google , 

Apple som är fria och obundna från kommersiella eller kontrollerande 
intressen? 
 

-Kommer det att finnas utbildning i vad fri programvara är (och skillnaden 
mot program med privatägd kod) och hur man kan samverka i 
programprojekt?  

 
 

Ingemar Basth  
 
Miljöpartiet de gröna 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
Nämnd Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2020-12-17 
Paragrafer 184-207 
Datum då anslaget 
publiceras 2020-12-23 

Datum då publiceringen 
upphör 2021-01-14 

Förvaringsplats för 
protokollet Stadshuset 
 
 
………………………………………… 
Underskrift  
Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
Tid och plats Torsdag den 17 december 2020 kl. 18:00-23:53, i Kommunfullmäktiges 

sessionssal, Stadshuset och digitalt via Teams. Mötet ajournerades kl. 
18:20-18:30, kl. 20:11-20:30 och kl. 22:04-22:20. 

  
Paragrafer 184-207 

  
Beslutande 
ledamöter 

Sören Johansson M Ordförande 
Frida Edberg KD  
Cristina Bernevång KD  
Adela Brkic Carlsson L  
Arne Fransson MP  
Ingemar Basth MP  
Jan-Olof Sundh V §§ 184-194, 196-207 
Roland Karlsson C  
Mikael Dahl C  
Bengt Leander C  
Börje Eckerlid C  
Ziad Makrous C  
Liselotte Andersson C  
Ann Stockzelius C  
Jan-Åke Claesson C  
Margareta Juliusson M  
Eva Grönbäck M  
Eduard Piper M  
Sebastian Gustavsson M  
Richard Hallifax M  
Wiktor Öberg M  
Mikael Levander NU  
Inga-Maj Larsson NU  
Mats Bogren NU  
Annie Faundes NU  
Elisabeth Stålbrand NU  
Bella Cotter NU  
Therese Westman NU  
Peter Nilsson SD  
Elisabeth Nilsson SD  
Aila Kiviharju SD  
Bengt Bogren SD  
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Niclas Sunding SD  
Mattias Josefsson S §§ 184-196 
Inga-Kersti Skarland S  
Aira Eriksson S  
Leif Dahl S  
Emma Claesson S  
Klas Redin S  
Tommy Mårtensson S  
Per-Ola Johansson S  
Mattias Remar S  

  
Tjänstgörande 
ersättare 

Birgit Andersson L Ers. Roland Eriksson 
Dan Ljung V Ers. Evelina Karlsson 
Per Bergman M Ers. Catharina Örtendahl Rylid 
Lisa Åkesson NU Ers. Dario Mihajlovic 
Charlotta Sunding NU Ers. Armel Hombessa 
Mattias Green-
Andersson 

S Ers. Celso Silva Goncalves §§ 184-198 

Daniel Claesson S Ers. Mattias Josefsson §§ 197-207 
Ing-Britt Jonsson V Ers. Jan-Olof Sundh §§ 195 p.g.a. jäv 

  
Ersättare Ireen Wolter L  

Kerstin Berggren MP §§ 184-198 
Mikael Odhage MP  
Ing-Britt Jonsson V §§ 184-194, 196-207 
Inger Broberg C  
Gunnar Andersson C  
Ingvar Ideström M  
Anette Hellqvist M  
Jan Holmin M  
Daniel Claesson S §§ 184-196 

  
Justerare 

 
Mattias Josefsson (S) §§ 184-196, Aira Eriksson (S) §§ 197-207 och Arne 
Fransson (MP) 
 

Justeringsdag 22 december 

  
Allmänheten Öppet sammanträde 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter 

 
Sekreterare ________________________ 

  Maria Winsten 
 

 
Ordförande 

 
________________________ 

  Sören Johansson 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 Mattias Josefsson §§ 184-196 

  
Justerare 

 
________________________ 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 Aira Eriksson §§ 197-207 

  
Justerare 

 
________________________ 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 Arne Fransson 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 187/2020 
 

Fråga till ordförande i Stubo AB 
Dnr 2020/667 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Svaret på frågan bordläggs till nästa sammanträde.  
 
Sammanfattning 
Dan Ljung (V) har lämnat en fråga till ordförande i Stubo AB om varför det är nödvändigt att 
varje månad ta ut en parkeringsavgift på 200 kronor för äldreomsorgspersonal på bland 
annat boendet Solrosen. 

 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till ordförande i Stubo AB 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Eftersom ordförande i Stubo, Dario Mihajlovic (NU), inte närvarar vid dagens möte 
bordläggs svaret på frågan till nästa sammanträde.  
 
 
 



Ulricehamn 2020-12-15

Kommunfullmäktige 2020-12-17

En enkel fråga till ordföranden i Stubo AB  Dario Mihajlovic
Det har framkommit att personalen på äldreboenden bl.a. Solrosen får betala 200 kronor i månaden 
för att parkera på sin arbetsplats. Det känns snålt att ett kommunalt bolag inte kan erbjuda fri 
parkering till kommunens anställda.. 

Min fråga är därför varför är detta nödvändigt ?

Dan Ljung Vänsterpartiet



 

Sverigedemokraterna Ulricehamn  Org. nr: 802470-2476  E-post: ulricehamn@sd.se  
Boråsvägen 17D  Telefon 0704-690272  Bankgiro nr: 147-7652 
523 37 Ulricehamn  Telefon 0761-668977  Swish: 123 034 95 71 

 

Nu har Centerpartiet och Nya Ulricehamn styrt kommunen i drygt två år och oroligheterna 

på bl.a. Ätradalsskolan fortgår. Det skrämmande är när man läser i UT att ”De inblandade 

eleverna gick hem efter händelsen, men de är välkomna tillbaka i morgon”  

Sverigedemokraterna och flera andra partier i oppositionen ser med stor oro på hur 

vårterminens andra dag startar med att polis måste tillkallas pga. slagsmål. Då ledningen 

för skolan bedömde händelsen som så allvarlig att polis måste tillkallades. Med andra ord, 

oroligheterna fortsätter som tidigare vilket resulterar i att andra elever känner en otrygghet.   

 

Med hänvisning till ovanstående är min fråga till KSO Roland Karlsson: 

Hur skall ni agera för att styra upp den ohållbara situationen på Ätradalsskolan. Då redan 

vidtagna åtgärder tydligen inte ger ett tillfredsställande resultat. 

 

Niclas Sunding  

Sverigedemokraterna 

 



 Ulricehamn 
2021-01-26 

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson 

Enligt de befolkningsprognoser som förvaltningens utredningsgrupp har presenterat 
så kommer elevunderlaget till en högstadieskola i Timmele på tio års sikt vara cirka 
215 elever utan ändrade upptagningsområden. Utredningsgruppen gör bedömningen 
att det inte är långsiktigt hållbart. Det betyder att upptagningsområdena skulle 
behöva ändras. Företrädare för minoriteten har tidigare framfört att en högstadieskola 
i Timmele skulle ha ett elevantal på cirka 300-400 elever. 

Kommer minoriteten att föreslå fler ändringar i upptagningsområdena för våra 
högstadieelever utöver ändringen när det gäller eleverna i Hössna? 

Är det i så fall aktuellt att anvisa elever från centralorten eller de södra delarna av 
kommunen till en högstadieskola i Timmele? 

  

Klas Redin (S) 
Socialdemokraterna 
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson 

När ärendet om inriktningsbeslut 7-9 skolor återremitterades av minoriteten i 
december 2020 var motiveringen att vi inte var överens i frågan och det behövs en 
bred majoritet för ett beslut. Jag kan konstatera att Socialdemokraterna inte har blivit 
kontaktade av minoriteten för att föra diskussioner. Enligt min uppfattning så har 
kommunstyrelsens ordförande inte försökt alla vägar för att hitta en bredare 
majoritet. 

Har kommunstyrelsens ordförande avsikten att kontakta fler partier för att hitta en 
bredare majoritet i frågan? 

  

Klas Redin (S) 
Socialdemokraterna


