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Övriga närvarande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör 

Hanna Ohlsson Bredh, kommunsekreterare 

Åsa Jellinek, avdelningschef § 151§ 168 

Mikael Hätting, kommunjurist § 152-154 

Agnetha Johansson-Ståhlman, controller § 155 

Thérese Johansson, controller § 156-157 

Sören Andersson, ekonomichef § 158 

Martin Johansson, VA-chef § 168 

Magnus Jacobsson, VD Skara Energi § 168 

Abbe Sahli, miljöstrateg § 168 

Rolf Kvarndal Skara Energi presidie § 168 

Björn Salgren, miljö- och byggnadsnämndens presidie § 168 

Christina Marmolin, miljöchef § 168 

Ebba af Petersens, Water Revival Systems § 168 

Mats Johansson, Ecoloop § 168 

 

 
 

Justerare Elisabet Stålarm 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret,  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 147-168 
 Hanna Ohlsson Bredh  

 Ordförande 

  

 Fredrik Nordström (S)  

 Justerare 

  

 Elisabet Stålarm   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-10-07 

Datum då anslaget sätts upp 2015-10-13 Datum då anslaget tas ned 2015-11-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
 

Underskrift 

  

 Hanna Ohlsson Bredh  
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§ 147 Dnr 5221-0  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ändringen att 

ärende 6; Sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige samt för 

kommunstyrelsen och dess utskott delas upp i två ärenden: 

6. Ärende för Reglemente Kommunstyrelsen samt  

7. Ärende för sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige samt för 

kommunstyrelsen och dess utskott.   

_____ 

 

 

 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(30) 

Sammanträdesdatum 

2015-10-07 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 148 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 verksamhetsområde.  

Kommundirektören informerar bland annat om: 

- Flyktingmottagandet och integrationsfrågan. Det finns mycket information 

på hemsidan, skara.se om hur kommunen, Migrationsverket och andra parter 

arbetar med frågan. Med anledning av situationen söker Skara bland annat 

nya familjehem. Från och med måndagen den 28 september står Skara 

stadshotell för ett transitboende där det idag bor 85 personer. Länsstyrelsen 

har tillskrivit kommunerna i Västra Götaland om att få fram fem boenden. 

Skara kommun har svarat att vi redan idag svarar för boende för många 

flyktingar på många olika sätt. Det fattas många beslut över kommunnivå, 

såsom mellan Migrationsverket och privata entreprenörer vilket gör att 

kommunen i många fall inte har varit delaktiga i beslutet och inte heller har 

möjlighet att ifrågasätta det. 

-Månglaren; överklagan på bygglovet har inkommit. Byggets tidsplan är ett 

år försenad och man siktar på sommaren 2017. 

-Chalmersprojektet; studenterna är i Göteborg igen och arbetar. Redovisning 

sker i januari nästa år i Skara. 

-Kommunikationsinsatser; Skara arbetar mycket med webb och facebook. 

Efter årsskiftet är ett nytt intranät på gång. Skara satsar på e-förvaltning. Nya 

informationsskyltar och nya evenemangsskyltar är på plats. 

_____ 
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§ 149 Dnr 5278-2  

Information från Skaraborgs kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström (S) informerar om det 

senaste som tagits upp på regionens styrelsemöte och fullmäktige.  

- Med anledning av ekonomin så höjs medlemsavgiften med 1 kr och är nu  

40,25 kr.  

- Det förs diskussioner kring de framtida arbetsformerna. Vad ska 

kommunalförbundet respektive kommunerna göra? Diskussion om att 

återuppliva dokumentet om Skaraborgs stad, råder delade meningar om det.  

- Gymnasium Skaraborg; Diskussion kring de tomma platserna, hur hantera 

dem? Varför är Skaraborgs platser dyrare än kringliggande 

kommuner/regioners platser? Styrelsen har beslutat låta PVC utreda frågan 

om dyrare platser. Vad händer med kvaliteten om Skaraborgs kommuner 

skulle gå ner i pris för att matcha omkringliggande kommuner, skulle det då 

bli en kvalitetsförsämring?   

_____ 
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§ 150 Dnr 2015-000026  

Förslag till fortsatt inriktning för Djäknehuset 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten från arbetsgruppen för 

Djäknehuset och betraktar därmed gruppens arbete som avslutat. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram ett 

utredningsdirektiv i enlighet med arbetsgruppens slutsatser och förslag. 

Beslutsunderlag ska vara beredningsutskottet tillhanda senast i samband med 

2017 års investeringsberedning.   

 

Reservation 

Elisabet Stålarm (M), Sven-Olof Ask (M), Ylva Pettersson (M), Gunilla 

Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD) reserverar sig till förmån för 

Elisabet Stålarms (M) tilläggsyrkande.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsgruppen har utgjorts av beredningsutskottets ledamöter och ersättare 

samt gruppledare som inte ingår i utskottet, med kommunstyrelsens 

ordförande som sammankallande. Arbetsgruppen har haft fyra 

sammanträden under 2015; 26 mars, 21 april, 13 maj samt den 15 september.  

Arbetsgruppen har bland annat behandlat den tidigare parlamentariska 

gruppens arbete och handlingsalternativ, investeringspaketet inklusive 

framtida lokalbehov, Contekton arkitekters skiss för stadshus i Djäknehuset 

samt fastighetens renoveringsbehov. 

Vidare har gruppen behandlat en byggnadshistorisk studie gjord av 

Västergötlands Museum samt genomfört studiebesök på plats i Djäkneskolan 

och Gymnastikbyggnaden under ledning av personal från Service och 

Teknik.  

Slutligen har de politiska partierna inbjudits att lämna förslag till fortsatt 

inriktning för Djäknehuset. Se bilaga.  

Arbetsgruppen beslutade den 15 september att överlämna slutsatser och 

förslag till fortsatt arbete och att gruppen därmed har genomfört sitt uppdrag. 
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§ 150 (forts) 

Yrkanden 

Tilläggsyrkande; 

Elisabet Stålarm (M) föreslår, med stöd av moderaterna, centerpartiet och 

kristdemokraterna, följande tilläggsyrkande: att det utredningsdirektiv som 

kommundirektören tar fram har sin utgångspunkt i vårt återkommande krav 

om att en oberoende konsult anlitas för att med öppna ögon utreda 

Djäknehusets möjligheter.  

Propositionsordningar 

Ordförande Fredrik Nordström (S) tar upp Elisabet Stålarms (M) 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att inte anta 

tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.  

Ja-röst för förslag till beslut enligt kommundirektörens tjänsteskrivelse 

150918. 

Nej-röst för förslag till beslut enligt kommundirektörens tjänsteskrivelse 

150918 tillsammans med Elisabet Stålarms (M) tilläggsyrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för förslag till beslut enligt kommundirektörens 

tjänsteskrivelse 150918 och 5 nej-röster för förslag till beslut enligt 

kommundirektörens tjänsteskrivelse 150918 med Elisabet Stålarms (M) 

tilläggsyrkande beslutar kommunstyrelsen att bifalla förslag till beslut enligt 

kommundirektörens tjänsteskrivelse 150918.  

Ledamot/tjänstgörande  

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från  

att rösta 

Fredrik Nordström (S) X   

Håkan Ehn (S) X   

Elisabet Stålarm (M)  X  

Sebastian Clausson (S) X   

Michael Karlsson (S) X   

Thèrése Klevvall-Ingvarsson (S) X   

Magnus Gunnarsson (MP) X   

Karl-Gustav Bynke (FP) X   

Sven-Olof Ask (M)  X  

Ylva Pettersson (M)  X  

Gunilla Druve Jansson (C)  X  

Leif Brohede (KD)  X  

Oskar Lindblom (SD) X   

Summa 8 5  
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§ 150 (forts) 

Protokollsanteckning 

 

Kommunstyrelsens sammanträde 7 oktober 2015 

Protokollsanteckning rörande ärende 4, Förslag till fortsatt inriktning för 

Djäknehuset 

Vi tre undertecknare, Gunilla Druve Jansson, C, Leif Brohede, Kd, samt 

Elisabet Stålarm, M, vill anföra dessa synpunkter i anslutning till inlämnat 

tilläggsyrkande: 

Vi anser inte att arbetsgruppen genom lämnat förslag levererat det ”omtag” 

som beslutades i budget för 2015: ”Syftet är att skapa en samsyn kring 

ekonomi, möjligheter och utmaningar samtidigt som alternativa lösningar 

kan utvärderas. Arbetsgruppen ska sätta sig in i de ekonomiska, lokalmässiga 

och verksamhetsmässiga aspekterna kring tidigare ställningstagande, samt 

utvärdera konsekvenserna av alternativa lösningar kring framtida 

användningsområden.” 

Arbetsgruppen, som bestått av politiker i form av ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsens beredningsutskott samt de gruppledare som inte ingår i 

nämnda utskott, har mycket begränsad kompetens gällande olika offentliga 

byggnaders möjligheter och begränsningar. Därför väckte vi redan från 

början vikten av att en extern konsult ska anlitas för att ta fram ett oberoende 

förslag gällande byggnadens potential. Under diskussionens gång fick vi 

uppfattningen att detta vann arbetsgruppens gehör. Dock har det inte förts 

några justerade minnesanteckningar från gruppens möten. 

Vår definition av ”alternativa lösningar kring framtida 

användningsområden” innebär att man ska vara öppen för andra lösningar än 

en stadshuslösning. Likväl som att en stadshuslösning ska prövas och 

värderas. Vår tolkning av ”omtag” är att det ska fungera som ett sätt att 

gemensamt arbeta fram ett förslag som kan få politisk acceptans. 

Vi förutsätter att samtliga kommunala fastigheter runt domkyrkan kommer 

att ingå i det utredningsdirektiv som kommundirektören fått i uppgift att 

utarbeta. Vi önskar också att den vidare behandlingen av frågan kring 

Djäknehusets fortsatta användning sker med öppenhet, utan politiska 

låsningar från något håll.  

Skara den 8 oktober 2015 

Elisabet Stålarm (M) Gunilla Druve Jansson (C) Leif Brohede (Kd) 
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§ 150 (forts) 

Beslutsunderlag 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frids tjänsteskrivelse 18 september 2015 

Slutligt förslag från arbetsgruppen för Djäknehuset 20150915 

Yrkande från Moderaterna 20150915 

Yrkande från Socialdemokraterna 20150915 

Yrkande från Centerpartiet 201050515 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 
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§ 151 Dnr 6017-5  

Information om bostadsförsörjningsprogrammet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

   

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Åsa Jellinek redogör för tidsplanen med framtagandet av ett 

bostadsförsörjningsprogram.  

Bostadsförsörjningsprogrammet kommer bland annat inbegripa övergripande 

mål och ambitioner, nuläge och trender, nytta för Skara kommun och 

beskrivning av det befintliga bostadsbeståndet. Programmet kommer delas in 

i två delar där själva bostadsförsörjningsprogrammet beskriver resonemanget 

och i en bilaga kommer handlingsplanen att formas. Arbetet med 

bostadsförsörjningsprogrammet sker i en arbetsgrupp som leds av Malin 

Tell, kommunutvecklare. Övriga intressenter och parter, såsom bolagen, 

fastighetsbolag etc. bjuds in till resonemang när arbetsgruppen 

sammanträder.  Den 25 november kommer kommunstyrelsen ta del av ett 

förslag för beslut. Förslaget ska sedan skickas på remiss till Länsstyrelsen 

och ev övriga organ för att sedan komma tillbaka till arbetsgruppen för att 

slutföras. I januari/februari nästa år kommer kommunstyrelsen få det slutliga 

förslaget till beslut. På miljö och planrådet den 3 november kommer en 

presentation av bostadsförsörjningsprogrammet att ske.   

_____ 
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§ 152 Dnr 2015-000353  

Reglemente Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Miljö- och planrådet 

upphör och att dess uppgifter övergår till kommunstyrelsens 

Beredningsutskott. Därtill antas bifogat reglemente för kommunstyrelsen 

som reviderats med anledning av förändringen. 

  

Deltagande i beslut 

Gunilla Druve Jansson (C) meddelar att hon ej deltar i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att föreslå kommunfullmäktige att revidera 

reglementet för Kommunstyrelsen med anledning av att Miljö och Planrådet 

från och med 2016 föreslås upphöra. Miljö och planrådets uppgifter föreslås 

övergå till beredningsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse 151008 

Reglemente för Kommunstyrelsen, revidering.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 153 Dnr 2015-000298  

Sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige samt 
för kommunstyrelsen och dess utskott  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att sammanträda enligt 

följande plan 2016. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden 2016: 

 

29 feb 

25 april 

20 juni start kl 15:00 

26 sep 

24 okt 

28 nov 

12 dec 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden startar kl. 18:30 där annat inte anges. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta bifogad sammanträdesplan 

för kommunstyrelsen, BU, PU. Utskotten har befogenhet att justera sina 

sammanträdesdagar för det fall behov uppstår. 

 

Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 

beslutar enligt styrelsens förslag enligt ovan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har berett sammanträdestider för 

kommunstyrelsen, beredningsutskottet och personalutskottet. 

Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit de sammanträdestider som 

bör fastställas för kommunfullmäktige under 2016.  
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§ 153 (forts) 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

beredningsutskottet och ekonomiprocesser för 2016.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(30) 

Sammanträdesdatum 

2015-10-07 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 154 Dnr 2015-000326  

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen i Skara kommun antar kommunalförbundets förslag till 

yttrande (daterat 2015-09-22) angående SOU 2015:24 En kommunallag för 

framtiden som sitt eget yttrande till Finansdepartementet. Departementets 

diarienummer är Fi2015/1581. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner har fått möjlighet att var för sig yttra sig över 

Finansdepartementets remiss angående SOU 2015:24 En kommunallag för 

framtiden. Skaraborgs kommunalförbund har också möjlighet att lämna ett 

remissvar. 

SOU 2015:24 omfattar drygt 1000 sidor varför kommunjuristerna i de 

skaraborgska kommunerna tillsammans tagit fram ett gemensamt förslag till 

yttrande till kommunalförbundet. 

Som bakgrund kan också nämnas att SKL arrangerat ett antal 

remisskonferenser tillsammans med kommunerna där man gått igenom och 

diskuterat de ändringar som utredningen innehåller. Bifogat förslag till 

yttrande från kommunjuristerna stämmer väl överens med de provisoriska 

ställningstaganden som tjänstemännen på SKL tagit fram. SKL:s slutliga 

politiska ställningstagande finns dock inte tillgängligt vid tidpunkten för 

denna skrivelses framtagande. 

Beslutsunderlag 

Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse 20150922 

SOU 2015:24 En kommunallag för framtiden (tillgänglig via Regeringens 

hemsida. Handlingen skickas inte ut till sammanträdet.) 

Skaraborgs kommunalförbunds remissvar på betänkandet SOU 2015:24 -En 

kommunallag för framtiden 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Finansdepartementet 
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§ 155 Dnr 2015-000328  

Reglemente för intern kontroll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

förslag till reglemente för intern kontroll som ska gälla från den 1 januari 

2016.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 

intern kontroll. Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för att den interna 

kontrollen är tillräcklig inom sitt område. Revisorerna granskar om det finns 

tillräcklig god intern kontroll i kommunen. I det nya förslaget ingår en 

granskningsgrupp som har till uppgift att analysera nämndernas 

internkontrollrapporter och därefter ge förslag på åtgärder. Gruppen 

samordnas av kvalitetscontrollern. 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för intern kontroll 

att gälla från den 1 januari 2016. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetscontroller Agnetha Johansson-Ståhlmans tjänsteskrivelse den 22 

september 2015 

Reglemente för intern kontroll 2016 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 156 Dnr 2015-000189  

Delårsrapport 2015 Ekonomisk prognos 2 2015 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport för perioden 

januari-augusti 2015 inklusive ekonomisk prognos 2 år 2015 för 

kommunstyrelsen samt att på kommunstyrelsens sammanträde den 28 

oktober få en redovisning av genomförande av miljöstrategin.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har upprättat en delårsrapport för perioden januari – 

augusti 2015, samt en prognos för helårsutfall 2015. Utfallet av årets första 8 

månader visar nettokostnader om 44,5 mnkr. Prognosen för helåret är 70 

mnkr i nettokostnader. Sammantaget förväntas kommunstyrelsens ingående 

verksamheters nettokostnad understiga budgeterade nettokostnader, (71,3 

mnkr), med 1,3 mnkr som lämnas i ett prognosöverskott. 

Yrkanden 

Tilläggsyrkande: Gunilla Druve Jansson (C) yrkar att kommunstyrelsen till 

den 28 oktober får en redovisning av genomförande av miljöstrategin.  

Propositionsordningar 

Ordförande Fredrik Nordström (S) tar upp Gunilla Druve Janssons (C) 

tilläggsyrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

liggande förslag med tillägg för Gunilla Druve Janssons (C) tilläggsyrkande.  

Beslutsunderlag 

Controller Therése Johanssons tjänsteskrivelse 20150928 

Delårsrapport januari till och med augusti inklusive prognos 2, 

Kommunstyrelsen 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

Ekonomichef Sören Andersson 

Controller Therése Johansson 

Redovisningsekonom Arja Laaksonen 
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§ 157 Dnr 2015-000343  

Måldokument 2016, Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Måldokument 2016 innefattar mål för kommunstyrelsen baserat på 

kommunfullmäktiges mål enligt beslut i KF § 66 2015-06-15 ”Budget 2016 

med planeringsår 2017-2018”.  

Kommunfullmäktiges mål utgår från 7 perspektiv, varav 3 perspektiv är nya 

för året: miljö, folkhälsa och tillväxt och utveckling. Inom perspektiven 

miljö, folkhälsa och personal har kommunstyrelsen formulerat mål, som 

kommer att vara gällande även för övriga nämnder.  

Beslutsunderlag 

Controller Therése Johanssons tjänsteskrivelse 28 september 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Controller Therese Johansson 
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§ 158 Dnr 2015-000190  

Delårsrapport 2015 Ekonomisk Prognos 2 Skara 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 2015, inkluderande 

ekonomisk prognos 2, till Kommunfullmäktige för godkännande. 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapport 2015, inkluderande 

ekonomisk prognos 2, till revisorerna för granskning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i enlighet med gällande lagstiftning upprättat 

delårsrapport för tiden jan-aug 2015 och ekonomisk prognos för Skara 

kommun. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det bokföringsmässiga resultatet för 

årets första 8 månader uppgår till +39,4 mnkr. Periodisering av större kända 

kostnader och intäkter har skett. Periodisering av skatteintäkter och generella 

statsbidrag har gjorts genom att beräknade intäkter för helåret har upptagits 

med 8/12:e delar. Detta innebär att resultatet i delårsbokslutet, i förhållande 

till resultatet vid årsskiftet ”överskattas” då kostnaderna är förhållandevis 

större de sista 4 månaderna.  

Prognosen för helårsresultatet uppgår till +15,4 miljoner kronor vilket är 4,2 

miljoner kronor sämre än budget. Ett troligt resultatintervall mellan 15-20 

miljoner kronor bedöms sannolikt för helåret och därmed kan det 

budgeterade resultatet fortfarande nås. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse 28 september 2015 

Delårsrapport jan-aug 2015 Skara Kommun 

Bilaga Delårsrapport jan-aug 2015 Måluppfyllelse 

Bilaga delårsrapport finans 20150831 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 159 Dnr 2015-000307  

Grästorps medlemskap i kommunalförbundet Göliska 
IT samt ny förbundsförordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

att godkänna Grästorps ansökan i kommunalförbundet Göliska IT från och 

med den 1 januari 2016, 

att godkänna förslaget om inträdesavgift för Grästorp 

samt att godkänna förslaget till ny förbundsordning.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Grästorps kommun har ansökt om medlemskap i kommunalförbundet 

Göliska IT. Fullmäktige i respektive kommun i Göliska IT har nu att ta 

ställning till förslaget att godkänna Grästorps ansökan om medlemskap i 

kommunalförbundet, godkänna förslaget om inträdesavgift för Grästorp och 

slutligen godkänna förslaget till ny förbundsordning.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från sammanträde Göliska IT 20150907 

Förslag till ny förbundsordning för Göliska IT 

Grästorps anslutningskostnad till Göliska IT 

Grästorps ansökan om medlemskap i kommunalförbundet Göliska IT 

Protokoll från kommunfullmäktige Grästorp 20150615 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 160 Dnr 2015-000048  

Förtydligande av arvodesreglementet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

förtydligande avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med 

tjänstledighet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förtydligande kring tjänstledighet och förtroendevald behöver göras i 

arvodesreglementet.  Personalchefen har för personalutskottet föreslått 

följande förtydligande: 

Förlorad arbetsinkomst 

Ett nytt stycke 2 läggs till med lydelse:” Förtroendevald som är helt ledig 

från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare har inte 

rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för tid som man är ledig. 

Detsamma gäller för förtroendeman som tagit partiell och generell 

tjänstledighet." 

Beslutsunderlag 

Beslut § 24 Personalutskottet 20150603 

Personchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse 150508.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 161 Dnr 2015-000274  

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs 
Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad 

förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner i Skaraborgs 

kommunalförbund har att fastställa förslag till reviderad förbundsordning för 

Skaraborgs kommunalförbund.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från sammanträde Skaraborgs kommunalförbund 20150115 § 15 

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 162 Dnr 2015-000325  

Delårsrapport 2015 Avfallshanteringen Östra Skaraborg 
(AÖS) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten 

från Avfallshantering Östra Skaraborg.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att godkänna delårsrapporten från 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).  

Beslutsunderlag 

Beslut AÖS § 12/20150921 

Delårsrapport 2015 Avfallshantering Östra Skaraborg.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 163 Dnr 2015-000334  

Delårsrapport 2015 från Kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten 

20140630 från kommunalförbundet Skaraborgsvatten.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att godkänna delårsrapporten från 

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 140630 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

Revisionsrapport Delårs 2015 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

Direktionsmötesprotokoll Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 20150827 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 164 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 

Barn- och utbildningsnämndens redovisning 20150917 

Kultur och fritidsnämndens redovisning 20150921 

Omsorgsnämndens redovisning 20150922 

Miljö och byggnadsnämndens redovisning 20150922  

Räddningsnämndens redovisning 20150924 

Nämnden för service och tekniks redovisning 20150925 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 165 Dnr 2015-000096  

Redovisning av obesvarade motioner 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att redovisningen av 

obesvarade motioner 2015 antecknas till 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 20150925 

Redovisning av obesvarade motioner 2015, 20150917 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 166 Dnr 2015-000027  

Redovisning av meddelanden Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden för 

perioden 20150831-20150929.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av meddelanden för perioden 20150831-20150929 

_____ 
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§ 167 Dnr 2015-000028  

Redovisning av delegationsbeslut Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

för perioden 20150831-20150929.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 20150831-20150929.  

_____ 
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§ 168 Dnr 6017-6  

Utbildning och work shop i VA-processen 

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får en grundutbildning i VA-processen under 

förmiddagen. Där tas bland annat upp: teknik för enskilda avlopp, lagkrav, 

kretslopp etc. på förmiddagen. Under eftermiddagen hålls en work shop i 

VA-policy för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.   

_____ 

 

 

 

 


