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§ 169 Dnr 5221-0  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.   

  

_____ 
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§ 170 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: 

Flyktingsituationen; På kommunfullmäktige på måndagen den 26 oktober så 

informerade Migrationsverket fullmäktiges ledamöter om 

flyktingsituationen. I stort är det ett oförändrat läge sedan den 7 oktober. 

Skara kommun ser över hur skola och omsorg ska hantera 

flyktingsituationen, man tittar både på kort och på lång sikt. I en 

frågeställning från Migrationsverket och Länsstyrelsen om nya platser för 

flyktingar har Skara kommun svarat att man kan ställa upp med 30 nya 

platser till flyktingar. Lokalerna är bland annat föreningar och skolor. I 

övrigt så går det att ta fram fler sängplatser men sängplatser med tillgång till 

dusch och toalett är svårare. Skara tar ett stort ansvar idag och situationen är 

hanterbar. 

Tiggerifrågan; Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid träffade regeringens 

samordnare för några veckor sedan. Då var han tydlig med att man inte får 

ha boplats på offentlig plats, detta är ett tydligare besked än vad regeringen 

gav innan sommaren. I Skaraborg samlas tiggare kring boplatser i bland 

annat Skara för att sedan åka ut till kommunerna. Kommunen jobbar utifrån 

de förutsättningar vi har.  

Kommunledningskontoret; Framöver väntas några på 

kommunledningskontoret gå på föräldraledighet. Annons om ett vikariat är 

bland annat ute på platsbanken. Rekrytering pågår för vikariatet av mark- 

och exploateringsingenjör.   

Diskussion uppstår kring om det finns någon information om 

vandrarhemmet. Kommundirektören svarar att Skara inte har några kontakter 

med någon kommun om vandrarhemmet.  
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§ 170 (forts) 

Diskussion uppstår också om Skara planerar att rekrytera en 

flyktingsamordnare som gjorts i många andra kommuner. 

Kommundirektören svarar att förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldt för 

närvarande rekryterar en flyktingsamordnare internt.   

_____ 
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§ 171 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 bland 

annat om: 

Fredagen den 23 oktober hölls ett heldagssammanträde för styrelsen i 

Skaraborgs kommunalförbund. Kommuncheferna fick ett uppdrag kring 

samordningen av flyktingmottagandet. Största delen av dagen ägnades åt 

strukturbild Skaraborg. Arbetet är klart och en forskarrapport har lämnats till 

Skaraborgs kommunalförbund styrelse. Rapporten bygger på att varje 

kommun har styrkor och svagheter och att man ska arbeta för en 

"nätverksstad Skaraborg". Till detta finns strategier kopplade och 

samordningen sys ihop, alltifrån boende, besöksnäring etc. Samtidigt som 

detta arbete sker finns det en tio år gammal överenskommelse som heter 

Skaraborgs stad, den bygger på att Skövde är centrum. 

Det råder delade meningar kring att Skövde ska vara eller inte vara centrum. 

Efter diskussion i styrelsen lyftes Skaraborgs stad bort ur diskussionen. 

Istället är man överens om att alla städer ska växa och bli starka. Skaras 

styrka är att staden ligger i mitten mellan Lidköping, Falköping, Skövde och 

Mariestad. Hur kan vi dra nytta av det? Det fattades inga beslut om 

strukturbilden men styrelsen mottog den. Forskningen och styrgruppen, som 

leddes av kommundirektör Ulrika Strandroth Frid, är nu avslutad.  

Diskussion uppstod kring att kommunerna i Skaraborg besitter olika styrkor 

och att de måste försöka enas, bra exempel på detta är E20 och gymnasium 

Skaraborg. Ytterligare ett område är lärarutbildning till högskolan i Skövde. 

Det föreslogs att slutrapporten för strukturbild Skaraborg kan dras för 

kommunstyrelsen. Fredrik Nordström (S) påpekar man måste nå en politisk 

överenskommelse och man har landat i att en avsiktsförklaring ska tas fram. 

Styrgruppens förslag var att ha en beredning för samhällsutveckling. Det 

finns idag ett förslag att inrätta en halvtidstjänst finansierad av VGR. De 

fysiska planerarna måste samarbeta mer över kommungränserna. 

_____ 
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§ 172 Dnr 6033-7  

Information från Europa Direkt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.  

  

Sammanfattning av ärendet 

Malin Lundqvist från Europa Direkt informerar kommunstyrelsen om 

Europa Direkts verksamhet. 

- Europa Direkt Skaraborg 1997-2017 

- Nätverkets internationella namn är Europé Direct Information Centre. 

- Huvudman är EU kommissionen. 

- Europa Direkt är ingen egen juridisk person utan drivs genom 

värdorganisationer. I Skara är det Hushållningssällskapet Skaraborg. 

 

Deras huvudsakliga arbete är "klassisk" EU-information och 

seminarieverksamhet. De har en kompetens kring EU:s fonder och program 

och kan ge rådgivning vid projektutveckling och ansökningsprocesser. De 

kan vara behjälpliga vid partnersökningar och har kontaktvägar till EU:s 

institutioner. Kontoret är beläget i Skara och bemannas av två personer som 

delar på en heltidstjänst. 

Målet med verksamheten är att:  

- Höja kunskapen om EU och dess program 

- Stimulera till diskussion och lokala initiativ 

- Arbeta för ett ökat utbyte mellan områden i Europa 

- Guida medborgarna i sina kontakter med EU. 

 

Målgrupper är:  

- Allmänheten 

- Studenter, det läggs ett stort fokus på denna grupp 

- Föreningar, lokala grupper 

- Kommuner, företag 
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§ 172 (forts) 

Arbetet sker utefter en 5-årig arbetsplan. De arbetar mycket ut mot skolor. 

Bland annat hålls en stor tävling varje år för skolor med olika teman där 

priset är en tredagarsresa till Bryssel. 

 

Under 2015 har Europa Direkt arbetat främst med följande: 

- Seminarium i Hållbar samhällsutveckling 

- Forskarfredag 

- Konferens om Måltidens mervärde 

 

Planerad verksamhet för 2016:  

- Forskarfredag 

- Uppdrag Ungdomarnas Europa 

- Mässor, utbildningsmässor på gymnasieskolor, Euresmässor på 

arbetsförmedlingen 

- Föreläsningar: EU-basföreläsningar 

- EU-stöd 

- EuroDesk-föreläsningar, riktade till elever i åk tre på gymnasiet 

- Erbjuda riktade föreläsningar till politiker 

- Artiklar om EU-relevanta ämnen i Hushållningssällskapets tidning 

 

Målsättningen för Europa Direkt är: 

- Ur demokratiskt perspektiv: Kunskapsnivån i frågor som rör EU kan 

fortfarande knappast underskattas, Samtidigt spelar EU en allt större 

roll i vardag 

- Ur ekonomiskt perspektiv: Europa Direkt är en resurs som kan hjälpa 

människor att hitta bland annat fonder och program och har stor 

praktisk av EU-projekt 

- Ur kommunalt perspektiv: Europa Direkt är ett bra redskap för de 

kommuner som vill utveckla sin internationella verksamhet genom 

deras stora kontaktnät och deras koppling till EU:s institutioner.   

_____ 
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§ 173 Dnr 2014-000413  

Revidering av Arkivreglemente för Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det nya 

arkivreglementet för Skara kommun att gälla från och med 2015-12-01 och 

ersätta arkivreglemente för Skara kommun antaget 2008-12-15 121 §.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt arkivlagen ska varje kommun ha ett arkivreglemente som visar 

arkivansvar och vem som praktiskt arbetar med arkivhantering. Revidering 

görs vid förändringar av gällande lagstiftning eller vid förändringar av 

organisationsförändringar. Enligt kommunstyrelsens reglemente 6 § är 

kommunstyrelsen arkivmyndighet och föreskrifter om arkivvården finns i 

arkivreglementet.    

Det nya reglementet är ett förtydligande av arkivansvaret för Stiftelsen 

Västergötland museum, samt en uppdatering av det förra arkivreglementet 

som antogs av kommunfullmäktige 2008, vilket upphör i och med detta nya 

arkivreglemente.  

Beslutsunderlag 

Arkivreglemente för Skara kommun daterat 20151012 

Arkivarie Evy Olssons tjänsteskrivelse 12 oktober 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 174 Dnr 2015-000343  

Måldokument 2016, Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera Måldokument 2016, 

Kommunstyrelsen, till kommundirektören.  

 

Motiveringen är att målindikatorerna i måldokumentet ska förtydligas. 

 

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. 

Yrkanden 

Elisabet Stålarm (M), med instämmande av Gunilla Druve Jansson (C):  

Återremiss till kommundirektören på ärendet. Motiveringen är att 

målindikatorerna i måldokumentet ska förtydligas. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på att ärendet ska avgöras idag mot 

återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet 

till kommundirektören.  

Motiveringen är att målindikatorerna i måldokumentet ska förtydligas. 
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§ 174 (forts) 

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 157/151007 

Controller Therése Johanssons tjänsteskrivelse 28 september 2015 

Måldokument 2016 Kommunstyrelsen 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 
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§ 175 Dnr 2015-000356  

Måldokument 2016, Skara kommun  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera Måldokument 2016, Skara 

kommun, till kommundirektören.  

 

Motiveringen är att målindikatorerna i måldokumentet ska förtydligas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I budgeten anges kommunfullmäktiges mål för verksamheten med en 

fördelning utifrån strategiska inriktningar och strategiska mål som gäller för 

hela kommunens verksamhet samt uppdrag till nämnder och styrelser. 

Nämnder, styrelser och bolag ska utifrån inriktning och mål utarbeta mål och 

indikatorer för att styra mot kommunfullmäktiges mål för verksamheten. 

Målen ska beslutas av kommunfullmäktige och ligga till grund för 

kommande uppföljningsarbete och årsredovisning. 

Enligt budgetbeslut 2016 för Skara kommun, KF § 66, ska nämnder, styrelse 

och bolag återkomma med spegling av de strategiska inriktningar och mål 

som beslutats av kommunfullmäktige, inom de ekonomiska ramar och andra 

förutsättningar som angetts i budgetbeslutet, och som man aktivt skall arbeta 

med. 

Uppföljning under budgetåret redovisas i delårsrapport och i årsredovisning. 

Yrkanden 

Elisabet Stålarm (M), med instämmande av Gunilla Druve Jansson (C):  

Återremiss till kommundirektören på ärendet. Motiveringen är att 

målindikatorerna i måldokumentet ska förtydligas. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på att ärendet ska avgöras idag mot 

återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet 

till kommundirektören.  

Motiveringen är att målindikatorerna i måldokumentet ska förtydligas.  
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§ 175 (forts) 

Beslutsunderlag 

Budgetekonom Jan Anderssons tjänsteskrivelse 14 oktober 2015 

Sammanställd Målbilaga 2016, Skara kommun 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 
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§ 176 Dnr 2015-000206  

Donationsstiftelsers resultat och förmögenhet 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Sören Andersson informerar kommunstyrelsen om 

donationsstiftelsers resultat och förmögenhet 2014.  

Beslutsunderlag 

Ekonom Lisbeth Anderssons skrivelse 1 oktober 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Ekonomiavdelningen 
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§ 177 Dnr 2015-000314  

Idrottsföreningen Friskis & Svettis Skara ansökan om 
borgen alternativt räntefritt lån från Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Friskis & Svettis ansökan om räntefritt 

lån alternativt kommunal borgen. 

 

Jäv  

Thèrése Klevvall Ingvarsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Friskis & Svettis har i skrivelse daterad den 9 september 2015 ansökt om ett 

räntefritt lån alternativt en kommunal borgen. Av skrivelsen framgår bl.a. att 

Friskis & Svettis är en ideell förening som är ansluten till 

Riksidrottsförbundet. 

Föreningen har idag 700 aktiva medlemmar, vilket är nästan 200 fler än 

under 2014. Detta är dock inte tillräckligt för att täcka föreningens 

kostnader. De kostnader som framförs är hyreskostnader och höga 

leasingkostnader för gymutrustning och spincyklar. Därtill kostnader i 

samband med etableringen av verksamheten i den nya lokalen. 

Vid bedömningen av kommunens juridiska möjlighet att tillmötesgå ansökan 

gäller följande. 

Den verksamhet som Friskis & Svettis bedriver är i och för sig av sådan art 

att den faller inom området för den kommunala kompetensen. Även 

kompetensenliga insatser och stöd är dock underkastade de allmänna 

principerna som gäller för kommunal verksamhet. 

Av 2 kap. 8 § KL framgår tydligt att kommuner får lämna individuellt riktat 

stöd till enskilda näringsidkare bara om det finns synnerliga skäl. Vad som 

menas med näringsidkare framgår inte av kommunallagen eller dess 

förarbeten. Av Kammarrättens dom, KamR 6516-05, framgår att mot 

bakgrund av det närmast totala förbudet för kommuner att lämna individuellt 

riktat stöd måste begreppet näringsidkare i detta sammanhang ges en vid 

tolkning. 
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§ 177 (forts) 

I nämnda dom, som också den rör en Friskis & Svettisförening, framför 

Kammarrätten särskilt att föreningen tillhandahåller tjänster av sådant slag 

som även tillhandahålls av andra näringsidkare. 

Det ansökta borgensåtagandet ska alltså lämnas till en enskild näringsidkare 

som ska bedriva verksamhet i konkurrens med andra näringsidkare som inte 

får del av motsvarande förmån. Av ansökan framgår inte heller att sådan 

verksamhet som Friskis och Svettis bedriver inte kan tillgodoses på annat 

sätt. Det har inte heller framkommit några synnerliga skäl för undantag från 

förbudet mot understöd till enskilda näringsidkare. 

I nämnda dom upphävde kammarrätten kommunfullmäktiges beslut att 

bevilja Friskis & Svettis kommunal borgen för ett lån. Regeringsrätten 

beviljade inte prövningstillstånd varför Kammarrättens dom vann laga kraft. 

Med anledning av ovanstående dom, som just handlar om en Friskis & 

Svettis förening, och det i domen förda resonemanget kan förslaget till beslut 

inte bli något annat än avslag. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Sören Andersson och kommunjurist Mikael Hättings 

tjänsteskrivelse 14 oktober 2015 

KamR 6516-05 

Skrivelse från Friskis & svettis 9 september 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Friskis & Svettis Skara 

Kommunjurist Mikael Hätting 

Ekonomichef Sören Andersson 
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§ 178 Dnr 2014-000048  

Byggnadsminnesförklaring av Djäknestallet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta stadsarkitektens yrkande som sitt eget 

och skicka det till Länsstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen föreslår en byggnadsminnes förklaring av Djäknestallet på 

fastigheten Iris 1 i Skara. Frågan har väckts av Skaradjäknarnas förening, 

och förslaget har remitterats till Västergötlands museum som tillstyrker. 

Skara kommun har som fastighetsägare gett synpunkter på förslaget, vilka 

har beaktats i föreliggande förslag. Ärendet har handlagts av stadsarkitekten, 

i samråd med kommunens fastighetsavdelning. 

I yttrandet framgår att Skara kommun delar länsstyrelsens uppfattning att 

Djäknestallet är en synnerligen bevarandevärd byggnad med stort 

kulturhistoriskt värde som minne över 1800-talets boendemiljöer. Den 

pietetsfulla interiöra renoveringen har gjort detta möjligt att uppfatta för 

envar. Vi är således positiva till att dessa kvaliteter uppmärksammas och 

skyddas genom byggnadsminnesförklaring. Stor försiktighet och 

kulturhistorisk kompetens krävs vid åtgärder och underhåll av en byggnad av 

denna karaktär. En byggnads bruk bör dock kunna förändras över tid, och ett 

renodlat musealt bevarande är inte i överensstämmelse med kommunens 

intresse. Risken att underhållet åsidosätts är större i en byggnad som inte kan 

brukas och alltså saknar ekonomiskt eller praktiskt värde för ägaren. 

Kommunen har därför lämnat synpunkter kring bestämmelserna, vilka i allt 

väsentligt beaktats i Länsstyrelsens reviderade förslag. Kommunen är 

därmed positiv till en byggnadsminnesförklaring av byggnaden.  
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§ 178 (Forts) 

Beslutsunderlag 

Stadsarkitekt Anders Kyrkanders tjänsteskrivelse 19 oktober 2015 

Reviderat förslag till skyddsbestämmelser för Djäknestallet, Lst 432-17750-

2013 

Bild, förslag till invändigt skydd för Djäknestallet 

Bild, förslag till skyddsområde för Djäknestallet 

Beslut KS § 32/20140312 

Stadsarkitekt Anders Kyrkanders tjänsteskrivelse 11 februari 2014 

Remiss om förslag till skyddsbestämmelser för Djäknestallet, fastigheten Iris 

§, LSt 432 -17750-2013 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Länsstyrelsen 

Stadsarkitekt Anders Kyrkander 

Tekniska förvaltningen 
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§ 179 Dnr 2015-000207  

Antagande av detaljplan Rådhuset 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen för Rådhuset 1.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har tagit fram ett förslag till detaljplan för ny 

användning av fastigheten Rådhuset 1. Planområdet ligger centralt i Skara 

tätort och avgränsas till fastigheten Rådhuset 1.  

Förslag till detaljplan Rådhuset 1 har handlagts med enkelt planförfarande 

enligt Plan och bygglagen (PBL 2010:900). Planen har vart föremål för 

granskning under tiden 25 maj till och med den 17 juni 2015.  

Beslutsunderlag 

Planarkitekt Tobias Gunnarssons tjänsteskrivelse 12 oktober 2015 

Samrådsredogörelse, Detaljplan för Rådhuset 1 

Plankarta Rådhuset 1 

Antagandehandling, Detaljplan för Rådhuset 1 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Planarkitekt Tobias Gunnarsson 
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§ 180 Dnr 2014-000329  

Antagande av detaljplan kvarteret Lövkojan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen för utökning av kv. 

Lövkojan.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har tagit fram ett förslag till detaljplan för utökning 

av kv. Lövkojan i Skara tätort. Syftet med planläggningen är att förtäta i 

redan befintligt bostadsområde i Skara. Förtätningen avser en ny 

villafastighet om ca 750 m2. 

Förslag till detaljplan utökning av kv. Lövkojan, har handlagts med enkelt 

planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen har varit 

föremål för samråd under tiden 5 februari till och med den 27 februari 2015. 

På sammanträdet den 28 oktober så informeras kommunstyrelsen om en 

förändring i samrådsredogörelsen på sidan 4. Samrådsredogörelsen är 

reviderad utefter de förändringarna. Revideringen bedöms marginell varför 

nytt samråd inte krävs.  

Beslutsunderlag 

Planarkitekt Tobias Gunnarssons tjänsteskrivelse 12 oktober 2015 

Samrådsredogörelse, Detaljplan för Utökning av kv Lövkojan 

Plankarta kv Lövkojan 

Antagandehandling, Detaljplan för utökning av kv Lövkojan 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Planarkitekt Tobias Gunnarsson 
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§ 181 Dnr 2015-000351  

Verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan 2016 för 

Folkhälsorådet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet tar årligen fram en verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2016, 

folkhälsorådet i Skara bygger på "Folkhälsostrategi 2014-2018 för Skara 

kommun". Prioriterade områden är: 

- Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. 

- Barn och ungas uppväxtvillkor 

- Fysisk aktivitet och goda matvanor 

- Hälsofrämjande miljöer och produkter.  

Beslutsunderlag 

Folkhälsoplanerare Karin Skagelins tjänsteskrivelse 6 oktober 2015 

Verksamhetsplan Folkhälsorådet 2016 

Protokoll från sammanträde Folkhälsorådet 20150923 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Folkhälsoplanerare Karin Skagelin 
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§ 182 Dnr 2015-000304  

Delårsrapport Göliska IT 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

delårsrapporten.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport från Göliska IT har inkommit för godkännande av 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport Göliska IT augusti 2015 

Granskningsrapport avseende delår 2015 för kommunalförbundet Göliska 

IT. 

Bedömning av delårsrapporten 2015 för kommunalförbundet Göliska IT. 

Kortversion av delårsrapporten från Göliska IT 2015.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 183 Dnr 2015-000068  

Besvarande av motion om kvalificerad fortbildning i 
betyg och bedömning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

följande motivering: 

 

Barn och utbildningsnämnden förstår intentionen i motionen och delar 

åsikten att kompetens och färdigheter för betygssättning är viktigt.  

Betyg och bedömning har funnits med som ett av flera kompetensområden 

inom förvaltningen sedan år 2012. På flera skolor i kommunen har all 

personal redan genomgått Skolverkets webbaserade kurs inom bedömning 

och betygssättning. På andra skolor har delar av lärarkåren deltagit i kursen. 

En kurs med en studietid på 30-40 timmar och där intyg erhålls från 

Karlstads universitet efter avslutad utbildning. Motionärerna efterfrågar 

visserligen kvalificerad fortbildning om minst 7, 5 hp. En högskole- eller 

universitetskurs i denna omfattning ger i sig ingen garanti för att den 

enskilda personalen tillägnar sig så mycket bredare kunskap än den kurs som 

redan genomgåtts genom Karlstads universitet.  

 

Ett större utvecklingsarbete kring formativ bedömning startade upp i början 

av 2014 då förstelärarna i huvudsak arbetat med detta område. Syftet är att 

eleverna ska få snabbare uppföljning och återkoppling på lärandet. Flera 

skolor beskriver i sina kvalitetssammanställningar att de arbetar med, och 

utvecklar, formativ bedömning under läsåret 14/15. 

 

Under de senaste åren har 75 lärare i årskurs 1-9 deltagit i matematiklyftet 

och under läsåret 15/16 kommer ca 60 lärare från årskurs 1-6 påbörja 

lässyftet för att sedan fortsätta med ytterligare lärare under läsåret 16/17. 

Båda dessa satsningar belyser betyg och bedömning. 

 

Under de kommande läsåren deltar grundskolans personal i tidskrävande och 

intensiva statliga utbildningsinsatser. Insatser som tillsammans med kursen 

inom betyg och bedömning behöver utvärderar innan ytterligare 

kompetensutveckling läggs in i verksamheten. 
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§ 183 (forts) 

Sammanfattning av ärendet 

Charlotte Nordström, Ylva Pettersson och Jonas Ahlström (M) har till 

kommunfullmäktige den 23 februari 2015 inkommit med en motion om 

kvalificerad fortbildning i betyg och bedömning. 

I motionen yrkas att barn och utbildningsnämnden genomför en satsning på 

obligatorisk kvalificerad fortbildning i betyg och bedömning snarast och 

senast under våren 2016 så att alla lärare i Skara får minst 7,5 hp i betyg och 

bedömning. 

Motionen remitterades till barn och utbildningsnämnden.  

Yrkanden 

Elisabet Stålarm (M), med instämmande av Gunilla Druve Jansson (C):  

Besvarande av motionen med den motivering som nämnden framför i sitt 

svar.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på lagt förslag och Elisabet Stålarms (M) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt lagt förslag.  

Beslutsunderlag 

Beslut BUN § 65/20150924 

Beslut BUN § 50/20150513 

Beslut KS § 48/2150311 

Beslut KF § 2/20150223 

Motion om kvalificerad fortbildning i betyg och bedömning (M)  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 184 Dnr 2015-000309  

Remittering av motion om arbete efter utbildning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsens 

personalutskott.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Olof Bohlin (M) har till kommunfullmäktige den 28 september 2015 

inkommit med en motion om arbete efter utbildning. 

I motionen yrkas att Skara kommun snabbt ser över riktlinjerna när det gäller 

utbildning enligt vad som hänvisas i motionen.  

Beslutsunderlag 

Beslut KF § 84/20150928 

Motion om arbete efter utbildning (M)  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 

Personalchef Kjell-Ove Karlsson 
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§ 185 Dnr 2015-000335  

Remittering av motion om mål för skolans digitalisering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till barn och 

utbildningsnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ylva Pettersson (M), Charlotte Nordström (M) och Emma Ophus (M) har till 

kommunfullmäktige den 28 september 2015 inkommit med en motion om 

mål för skolans digitalisering. 

I motionen yrkas att Skara kommun beslutar att sätta upp som mål att 

kriterierna på kvalitet i digitaliseringsprocessen för skolan som anges i 

Guldtrappan ska uppnås, så att underlag för en nominering finns på plats 

senast läsåret 2018-2019.  

Beslutsunderlag 

Beslut KF § 85/20150928 

Motion om mål för skolans digitalisering (M)  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Barn och utbildningsnämnden 
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§ 186 Dnr 2015-000027  

Redovisning av meddelanden KS 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden 

20150929–20151020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av meddelanden för perioden 20150929-20151020.   

_____ 
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§ 187 Dnr 2015-000028  

Redovisning av delegationsbeslut Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

20150929-20151020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 20150929-20151020.  

_____ 
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§ 188 Dnr 2013-000182  

Landsbygdsstrategi för Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka Landsbygdsstrategin på remiss till de 

politiska partierna samt att via hemsidan, skara.se, bjuda in allmänheten, 

bygdeföreningar etc. att ha synpunkter på landsbygdsstrategin. Remisstid 

fram till och med 31 januari 2016.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningen för Näringsliv och samhälle har på uppdrag av 

Kommunstyrelsen tagit fram en landsbygdsstrategi för att visa på hela 

kommunens betydelse för framtiden. Strategins syfte är att sätta upp mål för 

de utvecklingsinsatser som behövs specifikt på landsbygden. Strategins 

innehåll hänger samman med andra strategier och program som finns eller 

håller på att arbetas fram i kommunen, till exempel Skara kommuns 

bostadsförsörjningsprogram, näringslivsstrategi, VA-plan och miljöstrategi. 

Landsbygdsstrategin är framtaget med hjälp av befolkningen på landsbygden 

i Skara. Under vintern 2014 hölls åtta framtidsmöten runt om i kommunen. 

Dessa har legat till grund för den inriktning som landsbygdsstrategin fått.  

Strategin har också kompletterats med övergripande principer för att skapa 

en hållbar utveckling i hela kommunen. 

Yrkanden 

Gunilla Druve Jansson (C), med instämmande av Elisabet Stålarm (M):  

Remittering av landsbygdsstrategin till de politiska partierna, 

bygdeföreningar m.fl. Remisstid fram till och med 31 januari 2016. 

Fredrik Nordström (S):  

Remittering av landsbygdsstrategin till de politiska partierna samt att via 

hemsidan, skara.se, bjuda in allmänheten, bygdeföreningar etc. att ha 

synpunkter på landsbygdsstrategin. Remisstid fram till och med 31 januari 

2016.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition Fredrik Nordströms (S) förslag till beslut 

och Gunilla Druve Janssons (C) förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Nordströms (S) förslag till beslut.  
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§ 188 (forts) 

Beslutsunderlag 

Utvecklingschef Åsa Jellineks tjänsteskrivelse 19 oktober 2015 

Landsbygdsstrategi för Skara kommun 2015-2020.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Partiernas gruppledare 

Hemsidan, skara.se 
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§ 189 Dnr 2015-000222  

Granskning av personalpolitikens genomförande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge HR-avdelningen i uppdrag att utifrån 

rapporten prioritera fortsatt arbete med sjukfrånvaron, ledarskapsfrågorna 

samt hanteringen av lönesättningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Personalutskottet har i § 34/20150916 besvarat revisorernas granskning av 

personalpolitikens genomförande i Skara kommun. Revisorerna och 

Deloittes rekommendation till Skara kommun var bland annat att: 

Vidta åtgärder med anledning av den ökande och ojämnt fördelade 

sjukfrånvaron mellan nämnderna samt att vidta åtgärder i syfte att öka 

medarbetarnas nöjdhet med kommunen som arbetsgivare.  

Beslutsunderlag 

Beslut PU § 34/20150915 

Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse 17 augusti 2015 

Granskningsrapport av personalpolitikens genomförande maj 2015 

Revisorernas skrivelse 20150603 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Revisionen 

Personalchef Kjell-Ove Karlsson 

 


