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§ 54 Dnr 5221-0  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

_____      
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§ 55 Dnr 5278-1  

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid informerar kommunstyrelsens 

ledamöter om aktuella frågor inom kommunstyrelsens och 

kommunledningskontorets verksamhetsområden. 

Kommundirektören informerar bland annat om: 

 Ytterligare AFA medel utbetalt med 8,5 miljon. Det utbetalas under 

under innevarande år. 

 Rekryteringarna av förvaltningschefer är i slutfasen. När det gäller 

förvaltningschef för kultur och fritid så finns det i dagsläget två 

slutkandidater. I rekryteringen för utvecklingschef fanns det två 

slutkandidater, varav en hoppade av p.g.a annan anställning. 

Processen förväntas ta några veckor till. 

 Förvaltningschef Anders Kyrkander är åter på 50 % från denna 

vecka, en anpassning av uppdraget kommer ske 

 Projektledare Ulf Lindén är tjänstledig till 1 oktober för att pröva på 

annan verksamhet. Han kommer inte att ersättas utan har avvecklat 

sina projekt. Kommunutvecklare Malin Tell har hand om 

landsbygdsprogrammet.  

 En kick-off för vision och varumärkesarbete för chefer har hållits på 

Rosers salonger.  

_____    
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§ 56 Dnr 5278-2  

Information från Skaraborgs kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Då inget möte sedan senaste kommunstyrelsen har skett finns ingen ny 

information. 

Övrig information från kommunstyrelsens ordförande: 

 Idag, den 8 april, hålls ett möte kring eventuell samverkan gällande 

Räddningstjänsten Skara-Götene, Falköping-Tidaholm.  

_____ 
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§ 57 Dnr 2015-000089  

Välfärdsbokslut 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Välfärdsbokslut 2014, Skara kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 

För fjärde året är det framtaget ett välfärdsbokslut för Skara kommun. 

Välfärdsbokslut är ett verktyg för att styra och följa upp offentlig 

verksamhet. Det är en återkommande analys av förändringar, trender och 

hotbilder av folkhälso- och välfärdsutvecklingen i samhället. 

Beslutsunderlag 

Folkhälsoplanerare Karin Skagelins tjänsteskrivelse 16 mars 2015 

Välfärdsbokslut 2014 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Folkhälsoplanerare Karin Skagelin 
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§ 58 Dnr 2015-000090  

Priset årets företagare, förslag till ändring av 
prisutdelare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlåter priset Årets Företagare åt organisationen 

Företagarna. Kommunen har möjlighet att nominera pristagare samt vara 

delaktiga i processen. Priset delas ut av ordförande i Företagarna 

tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

År 1988 fattade kommunstyrelsen beslutet att dela ut priset Årets Företagare. 

Hos övriga Skaraborgs kommuner delas priset ut av organisationen 

Företagarna vilket också är brukligt bland kommunerna i övriga Sverige. På 

organisationen företagarnas hemsida står att läsa "Årets Företagare har sedan 

drygt 20 år delats ut på lokal och regional nivå. Årets Företagare i Sverige 

utses bland de 21 regionala vinnarna." För att kunna gå vidare i tävlingen 

krävs att det är kriterierna satta hos organisationen Företagarna som skall 

uppfyllas. Företagarna i Skara har ställt sig positiva till att ta över ansvaret 

för priset i samverkan med kommunen. 

Beslutsunderlag 

Näringslivschef Anna Sundboms tjänsteskrivelse 16 mars 2015 

Bilaga § 68/19880627 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Näringslivschef Anna Sundbom 

Organisationen Företagarna 

 

 

 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(37) 

Sammanträdesdatum 

2015-04-08 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 2015-000113  

Information om pågående projekt i Varnhem  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Åren 2005-2008 genomförde Västergötlands museum Arkeologiska 

utgrävningar i Varnhem.  Resultaten var sensationella. Här fann man en av 

de allra första kyrkorna Sverige. Varnhem en av de viktigaste historiska 

platserna i VG regionen och i Sverige.  År 2013 bildades en 

samarbetskonstellation bestående av Skara pastorat, Skara stift, 

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skara kommun och Västergötlands 

museum. Målet var att finna en lösning på hur man skulle kunna rädda och 

skydda stenkyrkoruinen i Varnhem.  En operativ arbetsgrupp bestående av 

representanter för Skara pastorat, Skara kommun och Länsstyrelsen i Västra 

Götaland, etablerades 2014 med huvuduppgiften att hitta finansiering för en 

byggnation. Idag har man "samlat/sökt ihop" 9,6 MK i projektmedel för att 

realisera byggnationen av ett arkeologiskt skydd. Projektägare är Skara 

pastorat. 

Beslutsunderlag 

Projektledare Maria Nordströms tjänsteskrivelse 31 mars 2015 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 

 

Turistchef Marie Wennerholm 

Projektledare Maria Nordström 
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§ 60 Dnr 2015-000106  

Delegationlista för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar föreslagen delegationslista. Delegationslistan träder 

ikraft den 15 april 2015. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsuppgifter från den tidigare Samhällsbyggnadsnämnden har fördelats 

på den nyinrättade Miljö- och byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslutskompetens kommer därmed att utökas något. I 

och med denna utökning behöver också kommunstyrelsens delegationslista 

utökas i motsvarande grad. 

Kommunstyrelsens delegationslista har enligt förslaget utökats med de 

delegationer som tidigare funnits i samhällsbyggnadsnämndens 

delegationslista såvitt avser den beslutandekompetens som nu flyttats till 

kommunstyrelsen. 

Beslutskompetensen rör i stort områden inom Fastighetsbildningslagen, 

Anläggningslagen, Ledningsrättslagen och kompetens inom mark och 

exploatering. Tilläggen är gjorda med kursiv text. 

Utöver detta har delegationer som funnits på grund av den nu avvecklade 

utförarstyrelsen strukits. 

Beslutsunderlag 

Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse 25 mars 2015 

Förslag på ny delegationslista för kommunstyrelsen 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunjurist Mikael Hätting 
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§ 61 Dnr 2015-000080  

Feriepraktik 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördela 405 000 kr för 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder till utökning av antalet feriepraktikplatser 

sommaren 2015 till Omsorgsnämnden. 

Medel tas ur Kommunstyrelsens ansvar 102, verksamhet 61090, 

Arbetsmarknadsåtgärder. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför 2015 kan 91 elever erbjudas feriepraktik tre veckor med en timlön på 

54 kr inom ramen för Arbetsmarknadsenhetens budget. 

Omsorgsnämnden förslås att från kommunstyrelsens konto för 

Arbetsmarknads-politiska åtgärder äska 405 000 kr. 

Detta skulle innebära att ytterligare 69 ungdomar kan erbjudas feriepraktik, 

totalt skulle då 160 elever få möjlighet till en feriepraktik. 

Under 2015 slutar 205 elever nionde klass och 208 elever slutar första året 

på gymnasiet. Det innebär att 413 elever kan söka feriepraktik 2015. 

Beslutsunderlag 

Beslut ON § 36/150224 

Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldts tjänsteskrivelse 6 februari 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Omsorgsnämnden 

Budgetekonom Jan Andersson 
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§ 62 Dnr 2014-000453  

Besvarande av motion om den kommunala vägplanen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 att gällande prioritering i vägplanen fortfarande är aktuell 

 att sända vägplanen till Skaraborgs kommunalförbund som ett 

underlag för prioritering av bärighetsåtgärder i det mindre vägnätet 

 att då en ny prioritering av bärighetsanslagen har gjorts, uppdra åt 

kommunstyrelsen att aktualisera frågan om förskottering för 

kvarvarande vägar i vägplanen 

Motionen anses därmed besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Kvarndal (C) inkom med en motion om den kommunala vägplanen till 

kommunfullmäktige den 15 december 2015. I motionen föreslås att den 

kommunala vägplanen genomförs enligt den prioriteringslista som antagits. 

På listan finns fortfarande vägar som inte åtgärdats. Enligt motionen bör 

pengar för att genomföra åtgärderna finnas i Trafikverkets bärighetsplan och 

om så inte är fallet bör kommunen förskottera pengar för asfaltering av i 

första hand väg 2742 (Åsaka - E20), väg 2736 8 (Sk Åsaka - E20) och väg 

2678 (Simmatorp - Marum). Åtgärderna bör utföras under åren 2015-2016. 

Beslutsunderlag 

Planarkitekt Eric Alnemars tjänsteskrivelse 13 mars 2015 

Beslut KS § 21/150204 

Beslut KF § 135/141215 

Motion om den kommunala vägplanen (C) 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 63 Dnr 2015-000072  

Årsredovisning Skara kommun 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta fastställa 

resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt i övrigt 

godkänna Årsredovisning 2014 för Skara kommun.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att inom det egna kapitalet 

reservera 4 134 tkr avseende överskott från 2014 i 

resultatutjämningsreserven. 

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2014 till revisionen för 

granskning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Årets resultat uppgår till 14,3 mnkr, (föregående år 40,7 mnkr). Detta är 14 

mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Det finns ett par större anledningar 

till det förbättrade resultatet. Dels har skatteintäkter och generella bidrag 

inkommit med 4,3 mnkr bättre än budget. Dels har pensionskostnaderna varit 

4,4 mnkr lägre än budgeterat. Därutöver redovisas överskott mot budget för 

reavinster och finansnetto om ca 2,6 mnkr. 

Resultatet uppgår till 1,6 % (4,8 %) av skatter och generella bidrag. Resultat 

efter balanskravsjustering är 12,9 mnkr då avdrag görs för reavinster. 

Nämndernas verksamheter avviker från budget med 1 mnkr. Kommunen 

inklusive de kommunägda bolagen redovisar ett sammanställt resultat om 

33,5 mnkr (56,1 mnkr).  

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse 20150325 

Årsredovisning 2014 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 64 Dnr 5829-0  

Resultatreglering 2014 för Skara kommuns nämnder 
och styrelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 2014 års 

resultatreglering och att utgående ackumulerat resultat fastställs till 10 927 

tkr enligt fördelning i tjänsteskrivelsen daterad 20150325. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndernas resultat ska föras över åren och ackumuleras vidare till 

kommande år. Överskott kan få disponeras och underskott ska arbetas in. 

Styrningen ska ge incitament till nämnder att ha en verksamhet som ryms 

inom angivna medel samt att kunna använda överskott till specifika 

satsningar som inte ökar kostnadsstrukturen över tid. 

Resultatreglering innebär att man värderar orsaker till över/underskott och 

bedömer om resultatet i sin helhet ska läggas till det ackumulerade resultatet 

eller om det ska justeras. 

Resultatjustering görs för Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd och 

sätts till 0 i utgående resultat 2014. 

Omsorgsnämndens resultat justeras med 7 723 tkr och sätts till 0 kronor i 

utgående resultat 2014 för att ge nämnden bättre möjlighet att nå ekonomisk 

balans 2015. Nämnden har två år i rad haft större underskott som reglerats 

kopplade till ökade kostnader för försörjningsstöd och placeringar. Nämnden 

har att justera sin verksamhet efter kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

KS justeras ned med 2 634 tkr. Nedjustering till 3 mnkr motiveras med att 

det får anses orimligt att i anspråkstaga mer för tillfälliga insatser i relation 

till budget-omslutning. 

Serviceutskottets överskott om 13 221 tkr justeras bort då utskottet 

försvinner. Den nya tekniska nämnden är i stort finansierade utifrån årliga 

interna köp och sälg varför överföring inte sker. Detsamma gäller för 

utförarstyrelsen som är motparten till serviceutskottet. 

Samhällsbyggnadsnämndens resultat justeras också i sin helhet utifrån att 

verksamheten har flyttats till KS. 
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KS § 64 (forts) 

För att disponera överskottet krävs enligt ekonomistyrprinciperna att särskilt 

beslut tas av kommunstyrelsen. Underskott ska arbetas in under kommande 3 

års-period. 

Försiktighet krävs vid ianspråktagande av ackumulerat överskott. Det 

ackumulerade överskottet får enligt reglementet för ekonomistyrning endast 

användas för att finansiera tillfälliga insatser. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse 26 mars 2015. 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 65 Dnr 5829-5  

Ombudgetering av investeringar 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enlighet med huvudprincip 

i ekonomistyrningsprinciper besluta om ombudgetering av investeringsmedel 

från 2014 till 2015 enligt bifogad investeringsrapport per projekt daterad 

2015-03-26 . 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomistyrprinciperna fastställer att påbörjade investeringar som ej är 

avslutade överförs till kommande år. Investeringar som ej är påbörjade 

beslutas på nytt. 

Nämnderna ska slutredovisa investeringar överstigande 2,5 mnkr till 

Kommunstyrelsen.  

Nämnderna ska begära startbesked från kommunstyrelsen för investeringar 

överstigande 2,5 mnkr. 

Ett nytt budgetbeslut KF 2013-11-18 §85 har tagits vad avser den nya 7-9 

skolan varför investeringsbudget för detta projekt inte regleras vidare. 

Nedlagda kostnader fram till 2014-01-01 ska avräknas det nya budgeterade 

beloppet. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse 26 mars 2015 

Bilaga Ombudgeteringar av investeringar 2014 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(37) 

Sammanträdesdatum 

2015-04-08 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr 2015-000111  

Ekonomiska och verksamhetsmässiga styrprinciper i 
Skara kommunkoncern 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 

ekonomiska och verksamhetsmässiga styrprinciper i Skara kommunkoncern 

med följande justeringar: 

 

- Ansvarig nämnd (s.8) – Ansvarig nämnd för exploatering och 

samhällsutbyggnad är kommunstyrelsen  

 

- Investeringsnivåer (s.9)  

o Belopp upp till 2,5 mkr – beslut i kommunfullmäktige 

o Belopp mellan 2,5 – 5 mkr – beslut i ansvarig nämnd 

o Belopp överstigande 5 mkr – beslut i kommunstyrelsen  

               

- Specifikt ansvar och roller (s.11) - Kommunstyrelsen beslutar senast i 

april varje år om resultatreglering. 

 

- I övrigt genomföra en översyn av mål och inriktningsbegrepp för ökad 

överensstämmelse med budgetdokumentet. 

o Strategisk inriktning – avser perspektiv  

o Strategiskt mål – avser verksamhet 

o Uppdrag – avser konkret insats, åtgärd, aktivitet 

Deltagande i beslut 

 

Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD) meddelar att de ej deltar i 

beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Sören Andersson redogör för de ekonomiska styrprinciperna i 

Skara kommunkoncern. 
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§ 66 (forts) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Nordström (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar föreslå 

kommunfullmäktige  

 

- att fastställa Ekonomiska och verksamhetsmässiga styrprinciper i Skara 

kommunkoncern med följande justeringar.   

 

- Ansvarig nämnd (s.8) – Ansvarig nämnd för exploatering och 

samhällsutbyggnad är kommunstyrelsen  

 

- Investeringsnivåer (s.9)  

o Belopp upp till 2,5 mkr – beslut i kommunfullmäktige 

o Belopp mellan 2,5 – 5 mkr – beslut i ansvarig nämnd 

o Belopp överstigande 5 mkr – beslut i kommunstyrelsen  

               

- Specifikt ansvar och roller (s.11) - Kommunstyrelsen beslutar senast i 

april varje år om resultatreglering. 

 

- I övrigt genomföra en översyn av mål och inriktningsbegrepp för ökad 

överensstämmelse med budgetdokumentet. 

o Strategisk inriktning – avser perspektiv  

o Strategiskt mål – avser verksamhet 

o Uppdrag – avser konkret insats, åtgärd, aktivitet 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nordström (S) tar upp eget yrkande för beslut och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Ekonomi och verksamhetsstyrning i Skara kommun 

Skrivelse yrkande kommunstyrelsens ordförande 7 april 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 67 Dnr 2015-000006  

Granskning av LSS-utjämningen, granskningsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den upprättade arbetsplanen för att säkerställa 

att den interna kontrollen avseende lämnande av rättvisande underlag som 

ligger till grund för LSS-utjämningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

De förtroendevalda revisorerna i Skara kommun har genom uppdrag till 

Deloitte granskat utjämningen av LSS-kostnader för Skara kommun. 

Varje år görs en beräkning av utjämningen för LSS-kostnader för landets 

kommuner. Syftet med utjämningssystemen är att åstadkomma likvärdiga 

ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att bedriva sin verksamhet. 

LSS-utjämningen är beroende av det räkenskapssammandrag (RS) och den 

statistik som lämnas av kommunen till Statistiska centralbyrån, SCB. Det är 

därför väsentligt att kommunen lämnar rättvisande räkenskaper och statistik. 

Exempelvis kan klassificeringen och fördelningar mellan SoL och LSS inom 

funktionshinderomsorgen vara av betydelse. Det innebär att det finns en risk 

att kostnaderna fördelas felaktigt och att LSS-utjämningen som erhålls är 

felaktig. 

Deloitte bedömer att det finns risk för att kommunstyrelsen i Skara inte 

redovisar ett rättvisande underlag för LSS-utjämningen. 

Arbetsplan och åtgärder för att säkerställa att en rättvisande redovisning sker 

avseende räkenskapssammandrag och LSS-utjämning 

Skara kommun ska lämna in RS till SCB i mars 2015 avseende år 2014. 

Ekonomikontoret har för att säkerställa underlag anlitat revisionsbolaget 

Deloitte att tillsammans med ekonomikontoret samt omsorgsförvaltningen 

upprätta 2014 år RS. Skara kommun har begärt uppskov med att lämna in 

uppgifter till SCB vilket medgivits och inlämning av uppgifter ska ske 10 

april.  

I samband med detta arbete sker också en utbildningsinsats för att förtydliga 

sambanden mellan de verksamhetsmässiga beslutens påverkan på ekonomin. 

Vidare kommer kunskapsspridning ske inom ekonomikontoret för att på så 

sätt minska sårbarheten vad gäller möjligheten att upprätta RS. 
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KS § 67 (forts) 

Sammantaget kommer ett par arbetsmöten ske samtidigt som arbetet med RS 

för 2014 upprättas ihop med Deloitte AB.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse 24 mars 2015 

Granskning av LSS utjämningen 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Revisionen 

Ekonomichef Sören Andersson 

Omsorgsnämnden 
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§ 68 Dnr 5829-4  

Könsuppdelad statistik 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bilagt statistikunderlag samt redovisar det för 

kommunfullmäktige som en fristående bilaga till årsredovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2009-10-26 att 

omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 

fritidsnämnden och kommunledningsförvaltningen ska redovisa så kallad 

könsuppdelad statistik från sina verksamheter. Respektive nämnder tog fram 

område som var relevant att redovisa gällande skillnader mellan könen. Det 

underlag som kommunledningsförvaltningen lämnar redovisas i det 

personalekonomiska bokslutet för år 2014. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetscontroller Agnetha Johansson-Ståhlmans tjänsteskrivelse 24 mars 

2014 

Könsuppdelad statistik 2014 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 69 Dnr 2014-000406  

Internkontrollrapport 2014 nämnder Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den samlade bedömningen av  

internkontroll för 2014. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontroll har utförts i enlighet med upprättade kontrollplaner för 

respektive förvaltning. Intern kontroll innebär att kommunkoncernen har ett 

systematiskt arbete för att säkerställa att kontroll görs av kommunens 

organisation och system.  

Sammanfattande utifrån de övergripande internkontroller som görs på 

förvaltningarna enligt det reglemente för intern kontroll som är antagen av 

kommunfullmäktige är det interna arbetet i stort tillfredställande. Den interna 

kontrollen har dock förbättringsmöjligheter. Några kontrollmoment såsom 

delegation, rätt beslutsattestant och inköp kommenteras här. De brister som 

finns exempelvis gällande delegation, är de upprättade rutiner för 

rapportering till nämnderna samt att delegationsordningen inte följs på ett 

tillfredställande sätt. Rutiner för rätt beslutsattestant fungerar i stort men 

förbättringsmöjligheter finns. Inköpsrutinen följs inte fullt ut enligt gällande 

ramavtal. 

Åtgärdsförslag 

Reglementet för internkontroll kommer att uppdateras under 2015. I vissa av 

de ovanstående kontrollmomenten har åtgärder redan inrättats. Dock behövs 

ett nytt arbetssätt där klargörande av vad delegation innebär. De brister som 

finns angående rätt beslutsattestant kommer att åtgärdas i form av 

information och utbildning kring det uppdaterade attestreglementet. 

Utbildningsinsatser och tydliggörande gällande de ramavtal kommunen har 

bör utföras. Vidare har en ny modell av internkontroll upprättats i system 

Stratsys, vilket innebär ett nytt arbetsätt med internkontroll i organisationen. 

Den nya modellen kommer att användas till vissa delar i system Stratsys 

under 2015 och fr.o.m. 2016 fungera fullt ut i systemet. 
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KS § 69 (forts) 

Beslutsunderlag 

Kvalitetscontroller Agnetha Johansson-Ståhlman tjänsteskrivelse den 24 

mars 2014. 

Nämndernas interna kontrollrapporter  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Revisionen 

Kvalitetscontroller Agnetha Johansson-Ståhlman 
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§ 70 Dnr 2015-000082  

Tilläggsinvestering 2015 till Räddnings-
/Ledningscentraler i Skara och Götene 
(Räddningstjänsten) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

Räddningsnämndens ansökan om tilläggsinvesteringsmedel på 1 200 tkr för 

att genomföra investeringar i ny teknik i de båda räddningscentralerna i 

Skara och Götene kommun. Beslutet gäller under förutsättning att staten via 

MSB beslutar om att bidra med 50% av totalkostnaden.  

Kommunstyrelsen beviljar Räddningsnämndens anhållan om att få flytta 

fram investeringen i nya FIP-fordon på 1 100 tkr från 2015 till 2016 års 

investeringsbudget pga den pågående organisationsutredningen av 

Räddningstjänsten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsterna Falköping-Tidaholm och Skara-Götene har under 2014 

genomfört en besluts- och ledningsstödsanalys av de båda organisationerna, 

inför de föreslagna organisationsförändringarna med införandet av en 

gemensam kommunsamordningscentral. Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) har bistått med konsulthjälp vid framtagandet av 

analysen. Analysen har presenterats vid samverkansmöte mellan Skara och 

Götene kommuner under hösten 2014 och för den gemensamma 

Räddningsnämnden. Under vintern har sedan konsulten tagit fram ett 

åtgärdsförslag för "Besluts och ledningsstöd" vid de båda 

räddningstjänsterna (Bilaga). Även en kostnadskalkyl har tagits fram till 

åtgärdsförslaget. Totalkostnaden för båda räddningstjänsterna är beräknad 

till 5 675 tkr. För Skara-Götenes del är totalkostnaden beräknad till 2 100 

tkr, varav staten går in och delfinansierar projektet med 50%, då det är en del 

i kommunernas kris- och ledningssystem. 

Delbeslut två, att flytta fram investeringen i nya FIP-fordon i Skara och 

Götene till 2016, hänger samman med förslaget på ny organisation för 

räddningstjänsten och pågående organisationsutredning. Behovet av att 

investera i nya fordon är stort, men det är viktigt att upphandlingsunderlaget 

till FIP-fordonen blir rätt. Beroende på vilket beslut som tas för 

räddningstjänstens organisation under 2015, för införande av eventuell ny  
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KS § 70 (forts) 

organisation från och med 2016, bör investeringen flyttas fram till 2016. 

Personalstyrkor, kompetensnivåer, arbetsschema mm har påverkan på hur 

FIP-fordonet ska utformas för att utgöra en så effektiv resurs som möjligt vid 

framtidens räddnings- och IVPA-insatser. Vid budgetbeslut i juni 2015 

kommer räddningstjänstens organisation att beslutas. Då finns även 

förutsättningarna för att ta fram upphandlingsunderlaget till nya FIP-fordon 

och gå ut med en upphandling under hösten 2015. Då blir leveransdatumet 

troligen under Q1 2016.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut Räddningsnämnden § 29/150226 

Besluts och ledningsanalys 

Åtgärdsanalys 

Räddningschef Roger Almgrens tjänsteskrivelse 17 februari 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 71 Dnr 2014-000161  

Styrgrupp Projekt 7-9 skolan, Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Projektchef Mikael Leijon informerar om projektet Viktoriaskolan. 

_____ 
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§ 72 Dnr 2014-000270  

VA plan för Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag på upplägg 

för framtagande av en omarbetad VA-plan. Rapportering ska ske till 

kommunstyrelsen efter sommaren. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna ska, enligt vattendirektivets Åtgärdsprogram Västerhavets 

vattendistrikt 2009-2015, utveckla vatten- och avloppsplaner (VA-planer). 

VA-planen tydliggör kommunens mål och ambitioner för dricksvatten, 

dagvatten och avloppsvatten. VA-planen är också ett led i arbetet med att 

uppnå de nationella miljökvalitetsmålen.  

Dokumentet syftar till att vara ett underlag för kommunens översiktsplan när 

den revideras. Planen är inte ett juridiskt bindande beslut, utan endast 

styrande och rådgivande på samma sätt som översiktsplaner. Planens 

strategiska ställningstaganden och dess konkreta förslag ska tillämpas av 

nämnder, förvaltningar och bolag på lämpligt sätt och i överensstämmelse 

med lagstiftningen på området. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2011 genom Miljöstrategin att 

en VA-plan skulle upprättas. I november samma åt bildades en arbetsgrupp 

med deltagare från Skara Energi AB och samhällsbyggnadskontorets 

planavdelning, kommunekolog och miljöavdelning. Arbetet har bedrivits 

förvaltningsövergripande och Miljö- och planrådet har varit en politisk 

styrgrupp. Dialog med länsstyrelsen har skett i två omgångar. Förslaget till 

VA-plan har beretts i kommunstyrelsen den 11 mars 2015. Nytt material är 

samlat i bilaga B. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Nordström (S) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att 

återkomma med ett förslag på upplägg för framtagande av en omarbetad 

VA-plan. Rapportering ska ske till kommunstyrelsen efter sommaren. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nordström (S) tar upp eget yrkande för beslut och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande. 
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Beslutsunderlag 

Miljöinspektör Christer Haagmans tjänsteskrivelse 25 mars 2015 

VA-plan 25 mars 2015 

Bilaga A-B samt 1-4 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

Miljöinspektör Christer Haagman 

Miljöchef Christina Marmolin 
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§ 73 Dnr 2015-000098  

Yttrande angående Förslag till förvaltningsplan, 
Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till 
åtgärdsprogram för perioden 2015-2021 för 
Västerhavets vattendistrikt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunekologens/miljöstrategens 

förslag till yttrande som sitt och skickar det som synpunkter från kommunen 

till Vattenmyndigheten i Västerhavet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har upprättat Förslag till 

förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till 

åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 

2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt. 

Synpunkter på förslagen ska vara inlämnade senast den 30 april. 

Beslutsunderlag 

Kommunekolog Karin Bovins tjänsteskrivelse 24 mars 2015 

Kommunekolog Karin Bovins yttrande till Vattenmyndigheten i Västerhavet. 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Miljöstrateg Karin Bovin 
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§ 74 Dnr 2015-000099  

Årlig uppföljning av miljöstrategin 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 

uppföljningen och lägga den till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 april 2011 § 33 beslutade Kommunfullmäktige att anta Miljöstrategi 

för Skara kommun 2011-2014. Miljöstrategin följs upp årligen. Den 9 april 

2014 togs beslut i Kommunstyrelsen om att det ska tas fram en ny 

miljöstrategi för Skara kommun, samt att den nuvarande miljöstrategin 

(Skara kommuns miljöstrategi 2011-2014, antagen av Kommunfullmäktige 

den 26 april 2011) gäller fram till dess att en ny har tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Kommunekolog/Miljöstrateg Karin Bovins tjänsteskrivelse 24 mars 2015 

Uppföljning 2014- Miljöstrategi för Skara kommun 2011-2014 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 75 Dnr 2014-000273  

Besvarande av motion om minnesplats för att hedra 
Uno Bohman 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avvakta 

namnsättning av hedersplats med hänvisning till rekommendationer 

avseende tidperioden sedan personens bortgång.  Motionen anses därmed 

besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Karl-Gustav Bynke och Anita Afzelius-Alm (FP) har till 

kommunfullmäktige den 29 september 2014 inkommit med en motion om 

hederplats för att hedra Uno Bohman.  

I motionen yrkas att kommunen hedrar Uno Bohmans minne genom att 

uppkalla en gata eller plats efter honom. 

Kommunen tillämpar Ortnamnsrådets riktlinjer för memorialnamn som kan 

sammanfattas, att ett memorialnamn tillkommit enligt god ortnamnssed 

förutsätter en förtjänstfull och avliden person som bar ett lättanvänt namn 

och hade en klar och tydlig relation till den namngivna platsen. Det är klokt 

att låta tiden hinna ge perspektiv på personen och hans gärning. 

Beslutsunderlag 

Kommunikationschef Peter Bloms tjänsteskrivelse 25 mars 2015 

Beslut Myndighetsnämnden § 10/2015 

Beslut KS § 212/141029 

Motion om hedersplats för att hedra Uno Bohman (FP) 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 76 Dnr 2015-000096  

Redovisning av obesvarade motioner 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att redovisningen av 

obesvarade motioner 2015 antecknas i protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska 

kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner vilkas beredning 

ännu inte slutförts. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och i oktober. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare Hanna Ohlsson Bredhs tjänsteskrivelse 30 mars 2015 

Sammanställning av obesvarade motioner 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(37) 

Sammanträdesdatum 

2015-04-08 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr 2015-000097  

Redovisning av genomförda och inte genomförda 
motioner som bifallits eller delvis bifallits av 
kommunfullmäktige 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att redovisningen av 

genomförda och inte genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits 

antecknas till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska nämnderna två 

gånger varje år redovisa genomförda och inte genomförda motioner som 

bifallits och delvis bifallits av kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras 

på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Redovisningar har kommit från barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 

fritidsnämnden, omsorgsnämnden, räddningsnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden samt Nämnden för service och teknik. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare Hanna Ohlsson Bredhs tjänsteskrivelse 31 mars 2015 

Redovisning av genomförda och inte genomförda motioner från resp. nämnd 

per mars 2015    

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 

    

 

 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(37) 

Sammanträdesdatum 

2015-04-08 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr 2015-000028  

Redovisning av delegationsbeslut Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

20150302-20150330. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 20150302-20150330. 

_____ 

    

 

 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(37) 

Sammanträdesdatum 

2015-04-08 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr 2015-000027  

Redovisning av meddelanden Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden 

20150302-20150330 

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av meddelanden för perioden 20150302-20150330. 

_____ 

    

 

 

 


