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§ 127 Dnr 5221-0  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med tillägg av 

följande punkter: 

- Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har inkommit med en 

gemensam skrivelse där de bland annat vill uppmana styrelsen för det 

kommunala bostadsbolaget, Centrumbostäder, att snarast genomföra 

byggnation på Bullerbytomten samt i kvarteret Munin. Skrivelsen behandlas 

som en diskussionspunkt i samband med ärende 7, Genomförd 

markanvisning Rådhuset 1. 

- Lars Berg (C) vill ställa en övrig fråga till kommunstyrelsens ordförande 

angående Naturbruksgymnasiet. Frågan behandlas som en enskild punkt.   

_____ 
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§ 128 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: 

- Sommaren i Skara har varit förhållandevis lugn. Man har haft en stor 

mängd besökare totalt sett där framför allt handeln har gynnats. 

Sommarland har dock haft en minskad besöksmängd. I dagsläget 

pågår en utvärdering/räkning på Turistbyrån av sommarens 

turistmängd. 

- Kommunikationsavdelningen arbetar med att ta fram de nya 

informationsskyltarna och turistskyltarna som ska stå vid infarterna 

till Skara. Några är redan på plats. Skara kommun avvaktar med att 

använda digitala informationsskyltar. 

- Den 3 september hölls Företagsfesten i Skara. 116 stycken var 

anmälda. Utvärdering pågår.  

- Den 28 september hölls en stor tiggerikonferens i Skara på Rosers. 

Martin Valfridsson, regeringen samordnare i bland annat 

tiggerifrågor var på plats. Det pågår ett intensivt arbete kring 

situationen i Skara då Skara är boplatsen för tiggarna. Skaraborgs 

kommuner samarbetar i frågan. 

- I augusti var kommundirektören, kommunalrådet och 

oppositionsrådet på en informationskonferens om naturbruk. 

- Kommunledningskontorets pågående uppdrag: I dagsläget är 

bostadsförsörjningsprogrammet en aktuell fråga i Skara. Ett färdigt 

program kommer att levereras innan årets slut. 

- Inom Skaraborg så samverkar man för närvarande tätt kring 

upphandlingsverksamheten och löneverksamheten.   

_____ 
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§ 129 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 att det 

på fredag är styrelsemöte för kommunalförbundet. Aktuella frågor är bland 

annat: 

- Samverkansfrågor mellan kommunerna i Skaraborg, samt 

strukturbild Skaraborg. 

- Gymnasium Skaraborg. 

  _____ 
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§ 130 Dnr 5981-5  

Information om hälsoläget i Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Bjugård Bränfeldt, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, Louise 

Ahlgren, Försäkringskassan och Jan-Olof Lundqvist, Arbetsförmedlingen 

informerar om hälsoläget i Skara. 

Försörjningsstödet i Skara har ökat och ligger idag över rikssnittet. Det är 

framförallt den psykiska ohälsan som ökar. 

Vad kan kommunen och andra aktörer göra? 

- Erbjuda arbetsgivare delaktighet i form av att efterfråga behov och 

möjligheter. 

- Samarbeta över myndighetsgränsen tillsammans med vården för att 

göra det bättre för medborgaren i Skara, 

- Involvera Försäkringsmedicinskt forum och samordningsförbund. 

Även arbetslösheten är något högre i Skara i förhållande till riket.  

Projekt som finns: 

- Level up, där arbetar man med de som står långt från 

arbetsmarknaden. Varje ungdom får en personlig mentor som följer 

denne. Man har tillgång till samverkande myndigheters 

verktygslådor.  

- En väg in, allt arbete som rör unga mellan 18-25 ska vara 

gemensamt. Under samma tak finns de samordnade myndigheterna, 

ex Försäkringskassan etc. Man vänder sig till en kommun och får en 

hjälp.   

_____ 
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§ 131 Dnr 2015-000205  

Rapport effektiv fastighetsförvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att lägga 

rapporten till handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2013 gjordes en konsultrapport om samordnad fastighetsförvaltning. 

Samordningen som avsågs var mellan de aktörer inom koncernen Skara 

kommun som arbetar med fastighetsförvaltning. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 (§ 137) följande: 

”uppföljning av nämnden för service och tekniks vidtagna åtgärder gällande 

effektiv fastighetsförvaltning lämnas som delrapport till kommunstyrelsen 

efter sommaren och kan tas upp av kommunfullmäktige i september”. 

Rapporten beskriver vilka åtgärder som har och kommer att vidtas för 

effektiv fastighetsförvaltning.  

Beslutsunderlag 

Beslut NST § 60/150512 

Rapport effektiv fastighetsförvaltning 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 132 Dnr 2014-000114  

Vattenskyddsområde Axvall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

Vad gäller fastställande av vattenskyddsområde: 

 

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken fastställer kommunfullmäktige i Skara 

kommun vattenskyddsområde för Axvall grundvattentäkt med uttagsbrunnar 

belägna på fastigheterna Axvall 1:41 vilken ägs av Skara kommun, samt 

fastigheten Axvall 1:19 som ägs av Axvall folkhögskola. 

Vattenskyddsområdet för Axvall grundvattentäkt benämns Axvall 

vattenskyddsområde, dess omfattning framgår av detta beslut. 

 

Vad gäller fastställande av vattenskyddsföreskrifter: 

 

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken fastställer kommunfullmäktige i Skara 

kommun vattenskyddsföreskrifter för Axvall vattenskyddsområde. 

Vattenskyddsföreskrifterna ingår i detta beslut. Nämnden för miljöfrågor i 

Skara kommun, vilken omtalas i vattenskyddsföreskrifterna, är miljö- och 

byggnadsnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Skara Energi AB, har sedan 2009 arbetat för att säkerställa Skara kommuns 

reservvattenbehov. Vattentäkten i Axvall har byggts ut och kan idag försörja 

alla VA-abonnenter i Skara kommun om ett långvarigt stopp i leveransen 

från Skaraborgsvatten skulle uppkomma. Tillstånd för att ta ut grundvatten 

från den nya vattentäkten lämnades av Mark– och miljödomstolen hösten 

2013. För att skydda vattentäkten vid Axvall har Skara Energi AB tagit fram 

ett förslag till vattenskyddsområde och tillhörande vattenskyddsföreskrifter. 

Efter beslut i kommunfullmäktige Skara kommun (2014-04-28) genomförde 

Skara Energi AB under juni-augusti 2014 samråd om förslaget med berörda 

fastighetsägare och med remissinstanser. Efter samrådet har smärre 

revideringar utförts vilka sammanfattats i en samrådsredogörelse. Förslag till 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt är nu 

föremål för beslut om fastställande i kommunfullmäktige i Skara kommun.  



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(30) 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 132 (forts) 

Beslutsunderlag 

VD Magnus Jacobssons och VA-chef Martin Johanssons tjänsteskrivelse 29 

maj 2015 

Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter, 2015-02-04. 

Samrådsredogörelse, samråd med myndigheter och sakägare, 2015-02-04.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 133 Dnr 2015-000207  

Genomförd markanvisning Rådhuset 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att 

genomföra förhandling med Centrumbostäder i syfte att få tillstånd en 

byggnation i enlighet med detaljplan och givna direktiv. Markanvisning 

Rådhuset 1 avslutas i och med ovanstående beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har haft ute Rådhuset 1 för markanvisning i syfte att få tillstånd 

byggnation i enlighet med upprättat förslag till detaljplan för området. 

Planläggning pågår och det finns möjligheter för en eventuell exploatör att, i 

viss omfattning, få en anpassning av planen. Efter genomförd markanvisning 

har det inte inkommit några förslag, däremot finns intresse från följande 

parter att undersöka byggnation på fastigheten: 

- Centrumbostäder, vilka avstod att lämna in förslag under 

markanvisningen för att inte hämma ett intresse från den privata 

marknaden. 

- Bengt Lindhé, vilken företräder en grupp äldre innevånare i Skara 

som är intresserade av att tillsammans med någon byggare uppföra 

ett flerfamiljsboende. 

- Ett generellt intresse som visats från marknaden avseende bristen av 

exklusiva lägen för att uppföra större ”stadsvillor” för enskilt boende. 

Samtliga ovanstående förslag stämmer väl överens med intentionerna i den 

pågående detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjör Richard Sånneks tjänsteskrivelse 21 

augusti 2015 

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Nordström yrkar att kommundirektören får i uppdrag att 

genomföra förhandling med Centrumbostäder i syfte att få tillstånd en 

byggnation i enlighet med detaljplan och givna direktiv. Markanvisning 

Rådhuset 1 avslutas i och med ovanstående beslut.  
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§ 133 (forts) 

Propositionsordningar 

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

att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 
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§ 134 Dnr 2015-000291  

Förfrågan markköp i Varnhem 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avstår från erbjudandet att förvärva aktuellt markområde.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har blivit erbjuden att förvärva mark i Varnhem, enligt figur i 

tjänsteskrivelse 150821. Området omfattar ca 3 300 m2. Ägaren har för 

avsikt att bilda två fastigheter av området med möjlighet till byggnation av 

småhus. Då kommunen redan har gott om mark i Varnhem både för 

villabyggnation och för byggnation av flerfamiljshus är det inte angeläget att 

förvärva ytterligare markområden för detta ändamål.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjör Richard Sånneks tjänsteskrivelse 21 

augusti 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Utvecklingsenheten 

Avdelningschef Åsa Jellinek 
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§ 135 Dnr 2015-000218  

Avtal om projektering av elanläggning i kvarteret 
Kastanjen-Lönnen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upprättat avtal godkännes och att 

avdelningschefen för Näringsliv och samhälle bemyndigas underteckna 

erforderliga avtal.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför den fortsatta exploateringen av kvarteren Kastanjen-Lönnen krävs det 

att befintlig luftburen kraftledning flyttas. Ägare till ledningen är Vattenfall. 

För att genomföra flytten krävs åtgärd i två steg, projektering och utförande. 

Inför projekteringen krävs att ett avtal tecknas där kommunen förbinder sig 

att bekosta upprättande av projekteringshandlingar. Upphandling av 

projektering och ansvar för att denna utförs åligger Vattenfall. Förslag till 

avtal bifogas.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjör Richard Sånneks tjänsteskrivelse 26 

augusti 2015 

Avtal för projektering av elanläggning mellan Vattenfall Eldistribution AB 

och Skara kommun 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Utvecklingsenheten 

Avdelningschef Åsa Jellinek 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(30) 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 136 Dnr 5986-6  

Lägesrapport angående marksanering i kvarteret 
Månglaren 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att informationen antecknas till protokollet.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Åsa Jellinek informerar om det pågående markarbetet i 

kvarteret Månglaren. Under hösten har två pressmeddelanden varit ute. 

Under juni månad så upptäcktes föroreningar i marken då man provborrade. 

Ytterligare föroreningar upptäcktes efter semestern. Det finns inga 

föroreningar i närheten av bostäder. Området för sanering har utökats och 

just nu pågår saneringsarbete. Nu saneras och grävs tills man når godkända 

nivåer. Tidsuppskattning och kostnad är svår att bedöma.   

_____ 

 

 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(30) 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr 2014-000270  

Förslag till fortsatt process för omarbetning av VA-plan 
för Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till handlingsplan 

för framtagande av VA-policy och VA-plan för Skara kommun, med 

tillägget att i tidsplanen för arbetet med VA-planen den 7 oktober ändra så 

att ks ledamöter och ersättare har workshop för att utforma de politiska 

ställningstagande till en VA-policy.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2011 genom Miljöstrategin att 

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

med deltagare från Skara Energi AB och dåvarande 

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.  

Förslag till VA-plan har beretts i kommunstyrelsen den 11 mars 2015. Den 8 

april 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge kommundirektören i 

uppdrag att återkomma med ett förslag på upplägg för framtagande av en 

omarbetad VA-plan med rapportering till kommunstyrelsen efter sommaren. 

Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut den 8 april 2015 upprättade 

kommundirektören en arbetsgrupp bestående av Ulrika Strandroth Frid, 

kommundirektör, Magnus Jacobsson, VD Skara Energi AB och Christina 

Marmolin, miljöchef med Christina Marmolin som sammankallande. Den 23 

juni träffade arbetsgruppen agronom Ebba av Petersen, Water Revival 

Systems Uppsala AB med syfte att få synpunkter på Skara kommuns 

remissupplaga av VA-plan, daterad 2015-03-25. Arbetsgruppen utarbetade 

därefter ett förslag till fortsatt handlingsplan enligt följande;  
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§ 137 (forts) 

Innehåll 

VA-planen ska skrivas om i två dokument;  

- en VA-policy med politiska/strategiska ställningstaganden  

- en VA-plan med koppling till kommunens dricksvattenförsörjning 

och dagvattenhantering samt utgöra ett underlag till kommunens 

översiktsplan.  

VA-planen ska omarbetas/kompletteras enligt Naturvårdsverkets/Havs- och 

vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering för hållbar 

VA-försörjning och god vattenstatus (rapport 2014:1)  

 

Tidsplan 

2015 

9 september Kommunstyrelsen fattar beslut om fortsatt process 

7 oktober Kommunstyrelsen får information/utbildning om lagkrav mm, KS 

ordinarie ledamöter har workshop för att utforma de politiska 

ställningstagande till en VA-policy  

25 november Kommunstyrelsen godkänner förslag till VA-policy samt får en 

genomgång av underlag för VA-plan 

14 december Kommunfullmäktige fattar beslut om VA-policy  

16 december Kommunstyrelsen beslutar skicka ett slutgiltigt förslag till VA-

plan på remiss bla till Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten 

2016 

Februari/Mars Kommunstyrelsen godkänner förslag till VA-plan 

Mars/April Kommunfullmäktige fattar beslut om VA-plan.    

Arbetet med att upprätta en VA-policy och revidera VA-planen sker med 

stöd av Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB och Mats Johansson, Ecoloop.  

Beslutsunderlag 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frids tjänsteskrivelse 8 juli 2015 

Yrkanden 

Tilläggsyrkande: 

Håkan Ehn (S) föreslår följande tilläggsyrkande:  
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§ 137 (forts) 

att i tidsplanen för arbetet med VA-planen den 7 oktober ändra så att ks 

ledamöter och ersättare har workshop för att utforma de politiska 

ställningstagande till en VA-policy.  

Propositionsordningar 

Ordförande Fredrik Nordström (S) tar upp Håkan Ehns (S) tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag med tillägg 

för Håkan Ehns (S) tilläggsyrkande.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 
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§ 138 Dnr 2015-000238  

Mariestad och Gullspångs medlemskap i 
kommunalförbundet Avfallshanteringen Östra 
Skaraborg (AÖS) samt ny förbundsförordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

 

- Mariestads och Gullspångs kommuner med avfallshantering enligt 

skrivelse 20150511 inträder i kommunalförbundet AÖS från 

20160101 

- att anta förslag till ny förbundsordning för AÖS 

- samt att Mariestads och Gullspångs kommuner erlägger 

kapitaltillskott i enlighet med kommunalförbundets egna kapital, med 

egen folkmängd samt övriga medlemskommuners folkmängd per 

20151231 som grund.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS) har inkommit 

med ett förslag om utökning av kommunalförbundet i form av två nya 

medlemskommuner, Mariestad och Gullspång. Kommunfullmäktige har att 

ta ställning till förslaget om nya medlemmar och i samband med det också ta 

ställning till förslag om ny förbundsordning.  

Beslutsunderlag 

Protokoll direktionsmöte AÖS 20150618 

Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet AÖS 

Skrivelse 20150511 Mariestad och Gullspång och AÖS.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(30) 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 139 Dnr 2015-000249  

Ansvarsfrihet för styrelsen Samordningsförbundet 
Västra Skaraborg för verksamhetsåret 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 

ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Västra Skaraborg för 

verksamhetsåret 2014. Beslutet motiveras med hänvisning till revisorernas 

skrivelse. 

 

Jäv 
 
Elisabet Ståhlarm (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att föreslå kommunfullmäktige besluta om 

ansvarsfrihet för styrelsen Samordningsförbundet Västra Skaraborg.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västra Skaraborg den 7 juli 

2015 

Revisionsberättelse och revisionsrapport Samordningsförbundet Västra 

Skaraborg den 7 juli 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 140 Dnr 2015-000258  

Ägarsamråd för Samordningsförbundet i Skaraborg.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande som ägarrepresentant 

till Samordningsförbundets möte den 17 november 2015.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse en ägarrepresentant till 

Samordningsförbundets möte den 17 november 2015. På mötet kommer 

Samordningsförbundet ge en beskrivning av de aktiviteter och verksamheter 

som pågår i varje förbund med efterföljande diskussion. Representanten ska 

inte sitta med i styrelsen utan rollen den dagen är att representera kommunen 

som ägare till förbundet. Representanten kan därefter med fördel fortsätta 

med sitt uppdrag under hela mandatperioden då Samordningsförbundet 

planerar att fortsätta med liknande dialoger.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Samordningsförbundet 
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§ 141 Dnr 2015-000154  

Besvarande av motion om en bättre företagarmiljö 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad 

med följande: 

 

Möjligheter att instifta omlastningscentraler 

 

Redan idag anpassar vi våra upphandlingar så att SME-företag (små och 

medelstora företag) i högre grad ges möjlighet att lämna anbud. Detta 

kommer dessutom att införas i Svensk lag under våren 2016, i Lagen om 

offentlig upphandling (LOU).  

 

Ett exempel på att vi i hög grad ger möjlighet till SME-företag att lämna 

anbud är vår nyligen genomförda och till viss del pågående upphandling av 

livsmedel där vi idag inte har en enda stor leverantör. Dock måste vi ha en 

huvudgrossist som levererar merparten av kolonialvarorna som ex. mjöl, 

gryn, kryddor, pasta m.m.  

 

I denna upphandling öppnade vi upp för små leverantörer att lämna anbud på 

en enda position (på cirka 500 av totalt 1300) om man så önskade. Ville man 

exempelvis leverera ägg endast till förskolan Myrstacken så kunde man 

lägga in ett anbud på det eller om någon leverantör ville lägga anbud på att 

leverera morötter till endast förskolan Björkbacken och Skattkistan, så gick 

det bra.  

 

När det gäller omlastningscentral, eller samlastningscentral som det brukar 

benämnas i kommunala sammanhang, så skulle det i så fall vara en central 

där kommunens samtliga varor skulle levereras till, exempelvis livsmedel, 

papper och plast, skolböcker m.m. Det är ett enormt stort projekt att utreda 

och sjösätta. Det pågår en stor utredning om förutsättningarna för en 

gemensam samlastningscentral där ett antal kommuner i östra Skaraborg 

ingår med Skövde i spetsen.  

 

Tidsgräns för kommunens hantering av ärenden 

 

Redan idag finns satta tidsgränser för bygglovhantering mm. Dessa är oftast 

kopplade till lagar som bl. a samrådstider mm. Det finns dock ytterligare  
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§ 141 (forts) 

 

förbättringspotential i ärendehantering i kontakt med företagen och dessa 

kommer kommunens medarbetare utbildas i, i arbetet med förenkla helt 

enkelt. Förenkla helt enkelt syftar till att vi skall ha en bättre förståelse för 

företagens vardag och behov. Nya rutiner kommer att tas fram som skall 

underlätta och tidsbegränsa ärendehantering i kontakt med företagen. 

Automatiska bifall är inte möjliga i myndighetsärenden då det finns risk att 

strida mot befintlig lagstiftning. 

 

Mark för exploatering 

 

När det gäller kommunens industritomter finns i dag cirka 370 000 kvm 

färdig planlagd mark för etablering av industri och verksamheter 

Utöver detta finns hela Hospitalsområdet som ägs av Scan och omfattar cirka 

50 000 kvm. Det finns även 28 000 kvm ägd av företaget Borga söder om 

Skaraborgsgatan, mark som är planlagd för handel och industri. Det finns 

också mark, cirka 15 000 kvm, vid City Gross och Jula vilken är under 

planläggning för ytterligare handel. Dessutom finns vid den marken redan 

infrastruktur utbyggd och behöver endast kompletteras på en del av denna 

markreserv.  

 

De flesta tomter som kommunen får förfrågan om för nyetablering är på 

ungefär 3 000-5 000 kvm. I samråd med kommunens mark- och 

exploateringsingenjör kan konstateras att kommunen har en mycket god 

mark- och planberedskap. Kommunen anser att ytterligare mark för 

etablering inte bör tas fram förrän ett konkret behov finns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Forsberg (SD) har till kommunfullmäktige den 27 april 2015 

inkommit med en motion om bättre företagarmiljö. 

I motionen yrkas att Skara kommun ser över möjligheten att instifta 

omlastningscentraler dit lokala producenter kan leverera sina livsmedel som 

sedan körs ut centralt av kommunen, att kommunen utifrån motionen 

intentioner inför en tydlig tidsgräns för kommuners hantering av ärenden 

med automatiskt bifall för den sökande företagets ansökan, om kommunens 

aktörer missar att handlägga ärendet inom rimlig tid samt att kommunen 

beslutar att ge Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att 

färdigställa/grovplanera fler industritomter, även i kommunens ytterområden 

Motionen remitterades till kommundirektören och miljö och 

byggnadsnämnden.  
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§ 141 (forts) 

Beslutsunderlag 

Näringslivschef Anna Sundboms tjänsteskrivelse 26 augusti 2015 

Beslut MBN § 75/150825 

Beslut KS § 99/150520 

Beslut KF § 24/150427  

Motion om en bättre företagarmiljö (SD)  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 142 Dnr 2015-000230  

Remittering av motion om genomlysning av 
resursfördelningen till Barn- och utbildningsnämnden 
och de olika delarna av nämndens verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Charlotte Nordström (M) och Jonas Ahlström (M) har till 

kommunfullmäktige den 15 juni 2015 inkommit med en motion om en 

genomlysning av resursfördelningen till barn- och utbildningsnämnden och 

de olika delarna av nämndens verksamhet. I motionen yrkas att 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdraget att under hösten 2015 

låta göra en oberoende genomlysning av fördelningen av resurser till Barn 

och utbildningsnämnden, samt fördelningen till de olika verksamheterna, för 

att undersöka om budgetmedlen står i proportion till utförd och planerad 

verksamhet i syfte att tillse att hela verksamheten får långsiktigt hållbara 

ekonomiska förutsättningar 

Beslutsunderlag 

KF § 63/150615 

Motion om genomlysning av resursfördelningen till barn- och 

utbildningsnämnden och de olika delarna av nämndens verksamhet.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 143 Dnr 2015-000225  

Remittering av motion om rätten till en traditionell 
skolavslutning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Anders Forsberg (SD) har till kommunfullmäktige den 15 juni 2015 

inkommit med en motion om rätten till traditionell skolavslutning. I 

motionen yrkas att kommunens skolor bör åläggas att ordna traditionella 

skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar.  

Beslutsunderlag 

KF § 63/150615 

Motion om rätten till en traditionell skolavslutning (SD)  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(30) 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 144 Dnr 2015-000027  

Redovisning av meddelanden Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av meddelanden 

20150609-20150831.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av meddelande för perioden 20150609-20150831 

_____ 
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§ 145 Dnr 2015-000028  

Redovisning av delegationsbeslut Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

20150609-20150831.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 20150609-20150831.  

_____ 
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§ 146 Dnr 5997-8  

Övrig fråga till kommunstyrelsens ordförande 
20150909; Vad har kommunen gjort för att säkra 
Naturbruksgymnasiets framtid? 

      

Sammanfattning av ärendet 

Lars Berg (C) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande; 

Vad har Skara kommun gjort för att säkra Naturbruksgymnasiets framtid? 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström (S) svarar att det är viktigt 

att se Skara som ett centra för de gröna näringarna i såväl Skaraborg som i 

Västra Götaland. Uddetorp är en viktig faktor för Skara och samtliga partier 

måste trycka på vikten av att behålla kopplingen till Skara.   

_____ 

 

 

 


