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§ 209 Information 

  
 
 
§ 209/2022  
 

Information 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor och 
kommande ärenden. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) informerar om att nästa 
kommunfullmäktige 24 november startar 13:00. 
 
Ordförande informerar om att placeringen i kommunfullmäktige är bestämd så som de sitter 
nu men om det finns önskemål om hur de sitter i partiet ska detta meddelas till kansliet. 
 
Ordförande informerar att partierna kommer lämna sina budgetar på kommande 
sammanträde med kommunstyrelsen 10 november. Regeringen kommer presentera 
budgeten den 15 november. Därför planerar kommunstyrelsens presidium och gruppledarna 
att de träffas mellan kommunstyrelsens möte och kommunfullmäktiges möte tillsammans 
med ekonomichefen. Vid detta tillfälle kommer de även diskutera gällande eventuella 
ordningsregler under debatten.  
  
Ordförande informerar om att när partierna har valt gruppledare ska gruppledarens namn 
anmälas till kansliet.  
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§ 210 Motion om att upprätta en solbruksplan i kommunen 

  
 
 
§ 210/2022  
 

Motion om att upprätta en solbruksplan i kommunen 
Dnr 2022/650 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Safa Algburi (MP) och Kerstin Berggren (MP) 
att kommunen beslutar att ta fram en solbruksplan och integrera denna i kommunens 
översiktsplan. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion om att upprätta en solbruksplan i kommunen (MP) 

 

Ordförandens förslag till beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 211 Medborgarförslag om tydlig skyltning för bilister och cyklister 

  
 
 
§ 211/2022  
 

Medborgarförslag om tydlig skyltning för bilister och 
cyklister 
Dnr 2022/597 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Christer Enander att det ska skyltas 
tydligt för bilister och cyklister vad som gäller lämna företräde. 
 

Ordförandens förslag till beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om tydlig skyltning för bilister och cyklister 

 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Christer Enander  
Kommunstyrelsen 
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§ 212 Medborgarförslag om att sänka hastigheten mellan Hemrydsgatan och 

Parkgatan 

  
 
 
§ 212/2022  
 

Medborgarförslag om att sänka hastigheten mellan 
Hemrydsgatan och Parkgatan 
Dnr 2022/596 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Peter Larsson Lundh att man sänker 
hastigheten till 40 km/h på sträckan mellan Hemrydsgatan och Parkgatan. 
 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att sänka hastigheten mellan Hemrydsgatan och Parkgatan 

 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Peter Larsson Lundh 
Kommunstyrelsen 
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§ 213 Medborgarförslag om att kommunen bör köpa Sanatorieskogen 1:24-27, 

1:29 och 1:50 

  
 
 
§ 213/2022  
 

Medborgarförslag om att kommunen bör köpa 
Sanatorieskogen 1:24-27, 1:29 och 1:50 
Dnr 2022/600 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Stefan Jalderyd att kommunen köper 
Sanatorieskogen 1:24-27 samt 1:29 och 1:50 
 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att kommunen bör köpa Sanatorieskogen 1:24-27, 1:29 och 1:50 

 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Stefan Jalderyd  
Kommunstyrelsen 
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§ 214 Medborgarförslag om farthinder på väg 46 genom Trädet 

  
 
 
§ 214/2022  
 

Medborgarförslag om farthinder på väg 46 genom 
Trädet 
Dnr 2022/618 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Magnus von Brömsen att det blir 
någon form av farthinder på väg 46 genom Trädet. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om farthinder på väg 46 genom Trädet 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Magnus von Brömsen  
Kommunstyrelsen 
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§ 215 Medborgarförslag om en kommunal lekplats i Brunn 

  
 
 
§ 215/2022  
 

Medborgarförslag om en kommunal lekplats i Brunn 
Dnr 2022/636 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Olivia Ejervall att det anläggs en 
kommunal lekplats i Brunn. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en kommunal lekplats i Brunn 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Olivia Ejervall  
Kommunstyrelsen 
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§ 216 Inkomna interpellationer och frågor 

  
 
 
§ 216/2022  
 

Inkomna interpellationer och frågor 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Punkten ”Inkomna interpellationer och frågor” läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning 
Det finns inga inkomna interpellationer eller frågor till dagens möte. 
 

Ordförandens förslag till beslut 
Punkten ”Inkomna interpellationer och frågor” läggs till handlingarna. 
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§ 217 Sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige 

  
 
 
§ 217/2022  
 

Sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige 
Dnr 2022/542 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs: 
26 januari 
23 februari 
23 mars 
27 april 
25 maj 
21 juni (onsdag) 
28 september 
26 oktober 
23 november 
14 december 
 
Allmänhetens frågestund sker den 27 april och 23 november 2023.  
 

Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18:00 i sessionssalen i stadshuset. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06 § 247 

2 Tjänsteskrivelse 2022-09-08 från kanslichef 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs: 
26 januari 
23 februari 
23 mars 
27 april 
25 maj 
21 juni (onsdag) 
28 september 
26 oktober 
23 november 
14 december 

 
Förslag till beslut på mötet 
Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) informerar att kommunfullmäktiges 
presidium föreslår att datum för allmänhetens frågestund sker den 27 april och 23 november 
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2023.  
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 218 Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2022 

  
 
 
§ 218/2022  
 

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2022 
Dnr 2022/546 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per augusti 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.  
 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2022-08-31, samt 
en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2022. I rapporten sammanfattas 
bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika 
verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning, pensionsportföljen mm. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 
106,9 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 25,0 mnkr. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för helåret 2022 prognostiseras uppgå till 88,3 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2022 är följaktligen 63,3 mnkr högre än budget. 
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras innebära en positiv avvikelse 
mot budget. Avvikelsen totalt uppgår till 7,7 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms 
bli 55,6 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till största delen kopplad till högre 
skatteintäkter och exploateringsintäkter än vad som budgeterats med samt lägre kostnader 
för avskrivningar och kapitalkostnader. 
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 257,3 mnkr. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2022 uppgår till ca 486,3 mnkr. Investeringsutfallet till och med 
augusti uppgår till 111,8 mnkr (2021: 57,8 mnkr).  
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06 § 248 

2 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från ekonomichef 

3 220919 T2 Budgetuppdrag 
4 220919 T2 Intern kontroll 
5 Ulricehamns kommun - Onoterade investeringar_Portföljrapport_2022-08-31 
6 Ulricehamns kommun Finansrapport 2022-08-31 
7 Ulricehamns Kommun_Portföljrapport_2022-08-31 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per augusti 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.    
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Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2022-10-27 

Sida 17 av 28 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 219 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2022-08-31 

  
 
 
§ 219/2022  
 

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2022-
08-31 
Dnr 2022/599 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har den 7 oktober 2022 lämnat ett utlåtande avseende delårsrapport 
2022-08-31 till kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
1 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2022-08-31 
2 Ulricehamns kommun - Rapport delårsgranskning 2022 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Revisionen  
Ekonomichef 
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§ 220 Skattesats 2023 för Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 220/2022  
 

Skattesats 2023 för Ulricehamns kommun 
Dnr 2022/544 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utdebiteringen för 2023 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för 
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det 
följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras 
på mötet i början av oktober.  
 
Skattesats i Ulricehamns kommun  
Ulricehamns kommun har under 2022 en högre total skattesats (kommun och region) än 
riksgenomsnittet (29 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är nivån 32 öre lägre. 
Kommunens utdebitering uppgår under 2022 till 21,05 procent per skattekrona (”kronor per 
intjänad hundralapp”). Budget/flerårsplan 2023–2025, skattesats 2023 mm ska fastställas 
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är 
förvaltningens förslag att utdebiteringen 2023 fastställs till 21,05 procent per skattekrona, 
dvs oförändrad skattesats. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06 § 249 

2 Tjänsteskrivelse 2022-09-06 från ekonomichef 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Utdebiteringen för 2023 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 221 Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2022 

  
 
 
§ 221/2022  
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
hösten 2022 
Dnr 2022/503 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Enligt 20 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och 
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Totalt, 2022-08-31, är det 34 motioner och 48 medborgarförslag som är överlämnade till 
kommunstyrelsen till och med 31 augusti 2022. I bifogade filer redovisas de motioner och 
medborgarförslag som är överlämnade till kommunstyrelsen till och med 31 augusti 2022.    
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06 § 

250 
2 Tjänsteskrivelse 2022-09-01 från kanslichef 
3 Pågående motioner 2022-08-31 
4 Pågående medborgarförslag 2022-08-31 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kanslichef  
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§ 222 Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

2022 

  
 
 
§ 222/2022  
 

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 
Dnr 2022/539 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.   
 

Sammanfattning 
I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober 
redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen 
och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen 
innefattar även de uppdrag som har utförts. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06 § 251  
2 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från kanslichef 
3 Förteckning över pågående och avslutade uppdrag 2022-08-31 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.   

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kanslichef  
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§ 223 Riktlinjer för miljöarbetet 

  
 
 
§ 223/2022  
 

Riktlinjer för miljöarbetet 
Dnr 2022/393 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för miljöarbetet antas. 

 
Sammanfattning 
Riktlinjerna utgör ett komplement till ”Handlingsplan för arbete med lokala miljöfrågor” som 
kommunfullmäktige nyligen antog (§122/2022, Dnr 2019/608). Genom bildandet av en 
miljöarbetsgrupp underlättas samordningen av det tvärsektoriella miljöarbetet. Riktlinjerna 
beskriver ansvarsfördelningen mellan förvaltningsledning, miljöarbetsgrupp, sektorer och 
bolag. En åtgärd i handlingsplanen är att införa ett miljöledningssystem. Riktlinjerna 
beskriver hur detta ska integreras i kommunkoncernens ordinarie verksamhet samt relaterar 
till miljöarbetsgruppens arbetsuppgifter 

 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06 § 252 
2 Tjänsteskrivelse 2022-09-02 från kanslichef  
3 Riktlinjer för miljöarbetet 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för miljöarbetet antas. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kommunchef  
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§ 224 Val av politisk referensgrupp för Vision 2040

§ 224/2022

Val av politisk referensgrupp för Vision 2040 
Dnr 2022/579 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i budget 2022 fått i uppdrag att starta arbetet med att skapa en vision för 
Ulricehamns kommun. I beslutet anges att arbetet ska ske i nära samarbete med den 
politiska organisationen. Förvaltningen föreslår därav att en politisk referensgrupp tillsätts i 
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06 § 253 
2 Tjänsteskrivelse 2022-09-22 från kommunchef 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Politisk referensgrupp för arbetet med Vision 2040 tillsätts och ska bestå av 
kommunstyrelsens presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen. Nomineringen hanteras inte av val- och arvodesberedningen.   

Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar att ärendet bordläggs. 

Matthias Nordgren (V), Mattias Bengtsson (SD), Staffan Engblom (KD) och Klas Redin (S) 
yrkar bifall till Wiktor Öbergs (M) yrkande.  

Mötet ajourneras kl. 18:36 – 18:45. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag eller att ärendet 
bordläggs. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet bordläggs. 

Beslut lämnas till 
Valda ledamöter 
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§ 225 Svar på motion - Rasismen har ingen plats i Ulricehamn

§ 225/2022

Svar på motion - Rasismen har ingen plats i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/187 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att yrkandet inte är förenligt med gällande 
diskrimineringslag, dataskyddsförordningen, samt förvaltningens normerande styrdokument 
om rekrytering. 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Green-Andersson (S) och Inga-Kersti 
Skarland (S) att förvaltningen arbetar för att anställa fler med invandrarbakgrund i ledande 
roller i kommunen, samt att förvaltningen arbetar för att anställa fler med 
invandrarbakgrund i kommunens samtliga verksamheter.  

Särbehandling i rekrytering (inklusive kvotering) utifrån etnisk tillhörighet, är inte förenligt 
med idag gällande diskrimineringslag.  

Att registerföra medarbetare utifrån etnisk tillhörighet är inte förenligt med gällande 
dataskyddsförordning. För att målsätta en ökning av antalet anställda med 
invandrarbakgrund krävs data förvaltningen inte kan eller får samla in.  

Förvaltningen rekryterar idag kompetensbaserat, en metod för att säkerhetsställa att 
förvaltningen rekryterar den mest kvalificerade kandidaten för tjänsten. Förvaltningens 
bedömning är att detta i allt väsentligt tillgodoser behovet av att undvika subjektivitet och 
diskriminering vid rekrytering, samtidigt som det inte kan eller är avsett att öka eller minska 
någon särskild grupp av anställda. 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06 § 254 
2 Tjänsteskrivelse 2022-08-23 från HR-chef 
3 Motion - Rasismen har ingen plats i Ulricehamn 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att yrkandet inte är förenligt med gällande 
diskrimineringslag, dataskyddsförordningen, samt förvaltningens normerande styrdokument 
om rekrytering. 

Förslag till beslut på mötet 
Mattias Bengtsson (SD) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
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Beslut lämnas till 
HR-chef 
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§ 226 Svar på motion om stöd till seniorer som är i behov av hjälp med IT 

  
 
 
§ 226/2022  
 

Svar på motion om stöd till seniorer som är i behov 
av hjälp med IT 
Dnr 2021/255 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag att utreda behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer 
samt utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med installation av 
IT-tjänster avslås med hänvisning till att det inte finns tillräckliga resurser för det. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen ska utreda 
behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer samt att utreda om kommunen 
kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med installation av IT-tjänster.  
 
För att kunna erbjuda stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer samt stödja seniorer 
som är i behov av hjälp med installation av IT-tjänster behöver man anställa en person med 
rätt kompetens för detta. Det krävs en stor satsning organisatoriskt och ekonomiskt om detta 
ska utföras. Förvaltningen anser att det inte finns tillräckliga resurser för det samt att 
kommunen redan erbjuder digital support inom andra verksamhetsområden och föreslår 
därmed att avslå motionens förslag om att utreda behovet av stöd med installation av IT-
tjänster hos seniorer samt att utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av 
hjälp med installation av IT-tjänster.  
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06 § 255 
2 Tjänsteskrivelse 2022-08-22 från socialchef 
3 Motion om stöd till seniorer som är i behov av hjälp med IT 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag att utreda behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer 
samt utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med installation av 
IT-tjänster avslås med hänvisning till att det inte finns tillräckliga resurser för det. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 227 Svar på motion om bilfria zoner nära våra skolor 

  
 
 
§ 227/2022  
 

Svar på motion om bilfria zoner nära våra skolor 
Dnr 2022/71 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att utreda de fysiska åtgärder som erfordras för att 
tillskapa bilfria zoner är omfattande, och har svårt att ge önskvärd effekt i proportion till 
motionens syfte. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) och Inga-Kersti Skarland (S) att 
utreda möjligheten till att införa bilfria zoner nära våra skolor. Utredningen ska bland annat 
belysa vilket tidsfönster som kan vara aktuellt för de bilfria zonerna, ta fram förslag till säkra 
parkeringsplatser en bit ifrån skolorna och säkerställa framkomlighet för behöriga fordon. 
 
I översiktsplanen för Ulricehamns kommun 2040 ses gång- och cykeltrafik som det primära 
transportmedlet. Biltrafiken ska på sikt minska i samband med ett högre invånarantal. 
 
Sveriges kommuner och regioner har tidigare utrett anledningar till varför föräldrar skjutsar 
barn till skolan. I huvudsak består de anledningarna av beteenden och uppfattningar snarare 
än fysiska problem i trafiken. 
 
Det befintliga trafiksystemet i Ulricehamn utvärderas löpande, och prognostiseras efter 
befolkningstillväxten att klara framtidens trafik. Att införa bilfria zoner kring skolorna i 
Ulricehamn kommer att utmana befintligt utredningsarbete, och kan få oanade konsekvenser 
om fler föräldrar skjutsar sina barn till skolan. 
 
Ulricehamns kommun får införa lokala trafikföreskrifter om förbud mot infart eller 
fordonstrafik på gator. Däremot bör någon form av kontroll av efterlevnaden utföras av polis 
eller något tekniskt fysiskt hinder.  Båda kan vara svåra att ordna. 
 
Barnkonventionen syftar att inget barns delaktighet ska diskrimineras i samhället, men barn 
ska samtidigt skyddas. 
 
Få barn skadas idag i trafiken, och det är positivt för barns mognad och utveckling att på 
egna ben vistas i trafiken. 
 
För att tillskapa parkeringsytor för att hämta- och lämna vid de bilfria zonerna erfordras i 
vissa fall markinlösen för att få plats med dessa. Dessa kostnadskrävande åtgärder bör 
övervägas mot nyttan i ett förbättrat gång- och cykelvägnät som även premierar syftet med 
motionen. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06 § 256 
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2 Tjänsteskrivelse 2022-06-28 från samhällsbyggnadschef 
3 Motion om bilfria zoner nära våra skolor 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att utreda de fysiska åtgärder som erfordras för att 
tillskapa bilfria zoner är omfattande, och har svårt att ge önskvärd effekt i proportion till 
motionens syfte. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 228 Valärenden 

  
 
 
§ 228/2022   
 

Valärenden 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Punkten ”Valärenden” läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Det finns inga valärenden till dagens möte. 
 

Ordförandens förslag till beslut  
Punkten ”Valärenden” läggs till handlingarna. 
 


