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§ 121 Dnr 5221-0  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagens föredragningslista.   

        

_____ 
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§ 122 Dnr 2015-000380  

Motion om installation av solceller på kommunala 
byggnader 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera en motion från Lars Berg (C) om 

installation av solceller på kommunala byggnader till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Berg (C) har till kommunfullmäktige den 26 oktober 2015 inkommit 

med en motion om installation av solceller på kommunala byggnader. 

I motionen yrkas att Skara kommun inventerar vilka byggnader som är 

lämpliga att installera solceller på.  

Beslutsunderlag 

Motion från Lars Berg (C) den 25 oktober 2015.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 123 Dnr 2015-000383  

Motion om brottsförebyggande och stödjande insatser 
för unga 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera en motion från Charlotte 

Nordström (M) och Jonas Ahlström (M) om brottsförebyggande och 

stödjande insatser för unga till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

tige den 26 oktober 2015 inkommit med en motion om brottsförebyggande 

och stödjande insatser för unga till kommunstyrelsen för beredning. 

I motionen yrkas att Skara kommun snarast återbesätter tjänsterna inom 

fältassistentverksamheten.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 124 Dnr 6033-1  

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om verksamheten vid Stureplan - kommer 
det bli en del av den politiska ledningens sparpaket?  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger Elisabet Stålarm (M) framställa en interpella-

tion till barn- och utbildningsnämndens ordförande om verksamheten vid 

Stureplan - kommer det bli en del av den politiska ledningens sparpaket?  

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Sebastian Clausson (S) besvarar 

interpellationen.   

 

Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.    

_____ 
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§ 125 Dnr 6037-8  

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande om 
försenat LSS-boende 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger Gunilla Druve Jansson (C) framställa en 

interpellation till omsorgsnämndens ordförande om försenat LSS-boende. 

 

Omsorgsnämndens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar interpella-

tionen.   

 

Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.      

_____ 
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§ 126 Dnr 2015-000361  

Rapporter om kommunstyrelsens och nämndernas 
verksamheter oktober 2015 

Informationsärende 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges beslut i februari 2013 ska nämnderna rapportera 

till fullmäktige vid mötet i oktober månad hur verksamheten utvecklas samt 

hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Fredrik Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, rapporterar om 

kommunstyrelsens verksamhet. 

Laila Skantz (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande, rapporterar om 

kultur- och fritidsnämndens verksamhet. 

Björn Salgren (S), miljö- och byggnadsnämndens ordförande, rapporterar om 

miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. 

Sebastian Clausson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, 

rapporterar om barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

Michael Karlsson (S), omsorgsnämndens ordförande, rapporterar om 

omsorgsnämndens verksamhet. 

Karl-Gustav Bynke (FP), nämnden för service och tekniks ordförande, 

rapporterar om nämnden för service och tekniks verksamhet. 

Ulla Hellberg (S), Skara-Götene räddningsnämnds ordförande, rapporterar 

om Skara-Götene räddningsnämnds verksamhet. 

_____ 
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§ 127 Dnr 2015-000190  

Delårsrapport 2015 Ekonomisk Prognos 2 Skara 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2015, inkluderande 

ekonomisk prognos 2.  

 

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 

Beslut KS § 158/151007 

Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse 28 september 2015 

Delårsrapport jan-aug 2015 Skara Kommun 

Bilaga Delårsrapport jan-aug 2015 Måluppfyllelse 

Bilaga delårsrapport finans 20150831 

Yrkanden 

Suzanne Johanssons (C) tilläggsyrkande: Att siffrorna i måldokumentet ska 

förklaras med vilken sifferskala som gäller för respektive mål och att detta 

justeras i hela dokumentet. 
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§ 127 forts. 

Fredrik Nordström (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Håkan Ehn (S): Avslag på tilläggsyrkandet.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition på bifall mot avslag på frågan om full-

mäktige kan godkänna delårsrapporten inkluderande ekonomisk prognos 2, 

och finner att den godkänns. 

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall mot avslag på Suzanne 

Johanssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet. 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Revisorerna 

Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomichefen 
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§ 128 Dnr 2015-000353  

Reglemente Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremiteras till kommunstyrelsen. 

 

Motivering: Återremiss till kommunstyrelsen för att klarlägga rådets roll och 

relation till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att föreslå kommunfullmäktige att revidera reglemen-

tet för Kommunstyrelsen med anledning av att Miljö- och Planrådet från och 

med 2016 föreslås upphöra. Miljö- och planrådets uppgifter föreslås övergå 

till beredningsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 152/151007 

Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse 151008 

Reglemente för Kommunstyrelsen, revidering.  

Yrkanden 

Gunilla Druve Jansson (C): Återremiss med motivering enligt följande: 

”Återremiss till kommunstyrelsen för att klarlägga rådets roll och relation till 

kommunstyrelsen.” 

Fredrik Nordström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

      

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag mot åter-

remiss och finner att kommunfullmäktige beslutar om återremiss med moti-

veringen: ”Återremiss till kommunstyrelsen för att klarlägga rådets roll och 

relation till kommunstyrelsen.” 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 129 Dnr 2015-000298  

Sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige samt 
för kommunstyrelsen och dess utskott  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har berett sammanträdestider för kommunstyrel-

sen, beredningsutskottet och personalutskottet. 

Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit de sammanträdestider som 

bör fastställas för kommunfullmäktige under 2016.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 153/151007 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, berednings-

utskottet och ekonomiprocesser för 2016.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

Djäkneskolan för bokning av aulan, 

m.fl. se expedieringslista 
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§ 130 Dnr 2015-000328  

Reglemente för intern kontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 in-

tern 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 internkon-

trollrapporter 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 

Beslut KS § 155/151007 

Kvalitetscontroller Agnetha Johansson-Ståhlmans tjänsteskrivelse den 22 

september 2015 

Reglemente för intern kontroll 2016 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Ekonomichefen 

Agneta Johansson-Ståhlman 
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§ 131 Dnr 2015-000307  

Grästorps medlemskap i kommunalförbundet Göliska 
IT samt ny förbundsförordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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 

Beslut KS § 159/151007 

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 

Göliska IT 

Grästorps kommun 

Ekonomichefen 
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§ 132 Dnr 2015-000048  

Förtydligande av arvodesreglementet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 KS § 160/151007 

Beslut § 24 Personalutskottet 20150603 

Personchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse 150508.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Personalchefen 
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§ 133 Dnr 2015-000274  

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunal-
förbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderad förbundsordning 

för Skaraborgs kommunalförbund.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner i Skaraborgs kommunal-

förbund har att fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Skara-

borgs kommunalförbund.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 161/151007 

Protokoll från sammanträde Skaraborgs kommunalförbund 20150115, § 15 

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 134 Dnr 2015-000325  

Delårsrapport 2015 Avfallshanteringen Östra Skaraborg 
(AÖS) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten från Avfallshan-

tering Östra Skaraborg.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att godkänna delårsrapporten från Kommunalför-

bundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).  

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 162/151007 

Beslut AÖS § 12/20150921 

Delårsrapport 2015 Avfallshantering Östra Skaraborg.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

AÖS 

Ekonomiavdelningen 
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§ 135 Dnr 2015-000334  

Delårsrapport 2015 från Kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten 20140630 från 

kommunalförbundet Skaraborgsvatten.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att godkänna delårsrapporten från Kommunalför-

bundet Skaraborgsvatten.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 163/151007 

Delårsrapport 140630 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

Revisionsrapport Delårs 2015 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

Direktionsmötesprotokoll Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 20150827 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

Ekonomiavdelningen 
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§ 136 Dnr 2015-000097  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 bi-

fallits och delvis bifallits av kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras 

på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Redo-

visningar har kommit från barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritids-

nämnden, omsorgsnämnden, räddningsnämnden, miljö- och byggnadsnämn-

den samt Nämnden för service och teknik.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 164/151007 

Räddningsnämndens redovisning den 1 april  

Omsorgsnämndens redovisning den 25 mars 

Nämnden för service och teknik redovisning den 24 mars 

Miljö och byggnadsnämndens redovisning den 26 mars 

Barn och utbildningsnämndens redovisning den 31 mars 

Kultur och fritidsnämndens redovisning den 25 mars 

_____ 
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§ 137 Dnr 2015-000096  

Redovisning av obesvarade motioner 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av obesvarade motioner 

2015 antecknas till protokollet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrel-

sen 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 

Beslut KS § 165/151007 

Redovisning av obesvarade motioner 2015, 20150917 

_____ 
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§ 138 Dnr 2015-000386  

Avsägelse från uppdraget som ersättare i nämnden för 
service och teknik, Per Svensson (S), samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och utser Susanne Loska (MP) 

till ny ersättare i nämnden för service och teknik för resterande del av 

mandatperioden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Per Svensson (S) avsäger sig i skrivelse den 26 oktober 2015 sitt uppdrag 

som ersättare i nämnden för service och teknik.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och 

utser Susanne Loska (MP) till ny ersättare i nämnden för service och teknik 

för resterande del av mandatperioden 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Per Svensson 

Susanne Loska 

Nämnden för service och teknik 

Löneenheten 

Kansliet 
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§ 139 Dnr 2015-000341  

Avsägelse från uppdraget som ledamot i nämnden för 
service och teknik, Camilla Skog (S), samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och utser Per Svensson (S) till 

ny ledamot i nämnden för service och teknik för resterande del av 

mandatperioden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Skog (S) avsäger sig i skrivelse den 24 september 2015 samtliga 

sina kommunala förtroendeuppdrag. Hon är bl.a. ledamot i nämnden för 

service och teknik.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och 

utser Per Svensson (S) till ny ledamot i nämnden för service och teknik för 

resterande del av mandatperioden.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Camilla Skog 

Per Svensson 

Nämnden för service och teknik 

Löneenheten 

Kansliet 
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§ 140 Dnr 2015-000303  

Val av ordförande och vice ordförande till den nya 
styrelsen i Music Development Factory AB för tiden  
1 november 2015 intill slutet av ordinarie bolags-
stämma efter nästa val till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till ordförande utse Ewa Winberg och som 

vice ordförande utses Fredrik Nordström för den nya styrelsen i Music 

Development Factory AB.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2015 togs beslut 

om ny sammansättning av styrelsen för Music Development Factory AB. 

Kommunfullmäktige måste också, enligt bolagsordningen, utse ordförande 

och vice ordförande.  

Beslutsunderlag 

Leif Carlsson, vd Music Development Factory AB tjänsteskrivelse den 12 

oktober 2015.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Music Development Factory 

Ewa Winberg 

Fredrik Nordström 

Löneenheten 

Kansliet 
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§ 141 Dnr 2015-000381  

Avsägelse från uppdraget som ersättare i räddnings-
nämnden Skara-Götene, Burhaam Muhammed (FP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och utser Robin Lind Winqvist 

(FP) till ny ersättare i räddningsnämnden Skara-Götene för resterande del av 

mandatperioden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Burhaam Muhammed (FP) avsäger sig i skrivelse den 22 oktober 2015 

uppdraget som ersättare i räddningsnämnden Skara-Götene.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och 

utser Robin Lind Winqvist (FP) till ny ersättare i räddningsnämnden Skara-

Götene för resterande del av mandatperioden.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Burhaam Muhammed 

Robin Lind Winqvist 

Räddningsnämnden 

Löneenheten 

Kansliet 
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§ 142 Dnr 5314-9  

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktiges beslut 

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde höll Migrationsverket en 

information.   

_____ 

 


