
 

  

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(35) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-25 
 

 

  
 

Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30-15:05 

Beslutande Ledamöter 

Fredrik Nordström (S), ordförande 

Håkan Ehn (S) vice ordförande 

Elisabet Stålarm (M) andra vice ordförande 

Ulla Hellberg (S) 

Laila Skantz (S) 

Thèrése Klevvall- Ingvarsson (S) 

Magnus Gunnarsson (MP)  

Karl- Gustav Bynke (L) 

Sven-Olof Ask (M) 

Ylva Pettersson (M) 

Suzanne Johansson ersätter Gunilla Druve Jansson §§ 190-195 Lars Berg (C) 

ersätter Gunilla Druve Jansson (C) §§ 196-214 

Leif Brohede (KD) 

Oskar Lindblom (SD) 
  Ersättare 

Sebastian Clausson (S) 

Michael Karlsson (S) 

Benny Johansson (S) 

Anita Afzelius Alm (L) (ej § 212) 

Thomas Karlsson (M) 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(35) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-25 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Övriga närvarande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör 

Hanna Ohlsson Bredh, kommunsekreterare 

Peter Blom, kommunikationschef 

Claes Fahlgren, Leader Nordvästra Skaraborg § 193 

Malin Tell, kommunutvecklare §§ 193, 206 

Sören Andersson, ekonomichef §§ 196-202 

Jan Andersson, budgetekonom §§ 196-202 

Aram Mohammadi, ekonom §§ 196-201 

Mikael Hätting, kommunjurist §§ 202-203 

Anders Kyrkander, stadsarkitekt §§ 204-206 

Åsa Jellinek, utvecklingschef § 206 

Kim Olsson, mark- och exploateringsingenjör § 206 

Christina Marmolin, miljöchef §§ 207, 212  
 

Justerare Elisabet Stålarm 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, 2015-12-01 kl. 11:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 190-214 
 Hanna Ohlsson Bredh  

 Ordförande 

  

 Fredrik Nordström (S)  

 Justerare 

  

 Elisabet Stålarm   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-11-25 

Datum då anslaget sätts upp 2015-12-01 Datum då anslaget tas ned 2015-12-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
 

Underskrift 

  

 Hanna Ohlsson Bredh  



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(35) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-25 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 190 Dnr 5221-0 5 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 5 

§ 191 Dnr 5278-1 6 
Kommundirektören informerar ............................................................................. 6 

§ 192 Dnr 5278-2 7 
Information från Skaraborgs kommunalförbund................................................... 7 

§ 193 Dnr 6078-8 8 
Information från Leader Nordvästra Skaraborg ................................................... 8 

§ 194 Dnr 2015-000396 9 
Ökad statlig medelstilldelning till samordningsförbunden .................................... 9 

§ 195 Dnr 2015-000295 10 
Regler för utdelning av minnesgåva och övrig uppvaktning till 
förtroendevalda ................................................................................................. 10 

§ 196 Dnr 2015-000189 11 
Ekonomisk prognos 3 2015 Kommunstyrelsen.................................................. 11 

§ 197 Dnr 2015-000190 12 
Ekonomisk prognos 3 2015 Skara kommun ...................................................... 12 

§ 198 Dnr 2015-000343 14 
Måldokument 2016 Kommunstyrelsen .............................................................. 14 

§ 199 Dnr 2015-000356 15 
Måldokument 2016 Skara kommun ................................................................... 15 

§ 200 Dnr 2015-000403 16 
Omfördelning av budget avseende driftkostnader Göliska IT ............................ 16 

§ 201 Dnr 2015-000416 17 
Förnyelse och utökning av kommunal borgen till Riksbyggen 
ekonomiska förening Skara äldrehem ............................................................... 17 

§ 202 Dnr 2015-000368 19 
Borgen- ansökan från Skaraortens ryttarförening .............................................. 19 

§ 203 Dnr 2015-000353 20 
Reglemente Kommunstyrelsen -Miljö- och planrådets avveckling ..................... 20 

§ 204 Dnr 2014-000250 22 
Återkallande av planuppdrag för Klostret 8:7 m.fl. i Varnhem ............................ 22 

§ 205 Dnr 2015-000408 23 
Trafiklösningar på Skaraborgsgatan .................................................................. 23 

§ 206 Dnr 2015-000398 24 
Bostadsförsörjningsprogram 2016-2018 Skara kommun ................................... 24 

§ 207 Dnr 2015-000387 26 
Timtaxa för livsmedelskontroll samt miljö-. hälsoskydds- och 
byggtillsyn ......................................................................................................... 26 

§ 208 Dnr 2015-000380 28 
Remittering av motion om installation av solceller på kommunala 
byggnader ......................................................................................................... 28 

§ 209 Dnr 2015-000383 29 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(35) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-25 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Remittering av motion om brottsförebyggande och stödjande insatser 
för unga............................................................................................................. 29 

§ 210 Dnr 2015-000027 30 
Redovisning av meddelanden KS 2015 ............................................................ 30 

§ 211 Dnr 2015-000028 31 
Redovisning av delegationsbeslut Ks 2015 ....................................................... 31 

§ 212 Dnr 2014-000270 32 
VA policy för Skara kommun ............................................................................. 32 

§ 213 Dnr 2015-000303 33 
Ändring i Bolagsordningen för Music Development Factory AB ......................... 33 

§ 214 Dnr 2015-000429 35 
Tillfälligt stöd till kommuner och landsting för hantering av 
flyktingsituationen ............................................................................................. 35 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(35) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-25 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 190 Dnr 5221-0  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med tillägg av 

följande punkter: 

- Ändring i bolagsordning för Music Development Factory AB 

- Tillfälligt stöd till kommuner och landsting för hantering av 

flyktingsituationen   

     

_____ 
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§ 191 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: 

- Flyktingläget. Skara rapporterar löpande till MSB (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap), Länsstyrelsen och Migrationsverket.  

Skaras bedömning är att vi har 1200 asylsökande, varav 80 barn i 

kommunen. För närvarande så bedömer kommunen att flyktingsituationen 

ger en betydande påverkan på flera av kommunens resurser, såsom 

socialförvaltning, skola och överförmyndarverksamhet.  

- Ledningsgruppen arbetar för närvarande med utredningsdirektivet för 

Djäkneskolan. Planen är att ha ett förslag att presentera på kommunstyrelsen 

den 16 december. 

- Personalläget; vikarierande MEX ingenjören har kommit. 

- På nästkommande kommunstyrelse (16 december) kommer ärendet för 

budget för kommunstyrelsen upp, arbetet pågår för närvarande.  

- Personalstrategin. Fredagen den 20 november hölls en ledarskapsdag och 

man arbetade då med personalstrategin. Personalstrategin syftar till att 

organisationen ska vara uthållig över tid, ansvariga måste få stöd och 

resurser för att kunna arbeta. Det nya läget med flyktingarna tar mycket 

fokus och tar bort en del tid från det strategiska arbetet.   

_____ 
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§ 192 Dnr 5278-2  

Information från Skaraborgs kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.  

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar bland annat om: 

- Kommunalförbundet har inte haft något styrelsemöte sedan senaste 

kommunstyrelsen. 

- Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och kommundirektören 

har varit på en konferens om tågsituationen i Skaraborg. Diskussionen 

handlade då bland annat om tåg i och kring Skaraborg, 

parkeringsmöjligheter i närheten av tågstationerna i Skaraborg, 

pendlingsmöjligheter etc. 

- Närhälsan i Skara. I förra veckan fattade primärvårdstyrelsen, utförare av 

Närhälsan, beslut om att stänga fem vårdcentraler i Västra 

Götalandsregionen. En av dem är Skaras vårdcentral. Med anledning av att 

man ska stänga är frågan av principiell karaktör, frågan om vårdcentralens 

framtid kommer därför tas upp i regionfullmäktige i februari 2016. Om det 

då beslutas att vårdcentralen ska vara kvar lämnas ansvaret för frågan till 

Hälso- och sjukvårdsnämnden som måste fatta beslut senast december 2016.  

_____ 
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§ 193 Dnr 6078-8  

Information från Leader Nordvästra Skaraborg  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.  

  

Sammanfattning av ärendet 

Claes Fahlgren ifrån Leader Nordvästra Skaraborg informerar 

kommunstyrelsens ledamöter om Leaders arbete. 

Tidigare fanns det tre Leader-områden i Skaraborg, västra, östra och norra. 

Nu är västra och norra hopslaget till nordvästra. Nordvästra Leader har en 

budget på 58,5 miljoner. Totalt ingår 10 kommuner med en befolkning på 

141 000 personer. Lidköpings tätort räknas dock inte med i 

Landsbygdsfonden då det är för många invånare (över 20 000). 

Några exempel på projekt som Leader har stöttat det senaste är:  

- Medeltida vandrings- och pilgrimsleder Skara-Lödese 

- Grön integration 

- MEGA- snygg & trygg stad 

- Mötesplats Axevalla etc. 

Totalt har Leader bistått 153 projekt. Den vanligaste projektformen är inom 

näringslivsutveckling. Projekten har sammantaget genererat 100 

arbetstillfällen och 83 nya företag har skapats. Det ligger ett stort ideellt 

engagemang bakom Leader-projekten. Andra mervärden är mycket 

samverkan, nya nätverk, mötesplatser och en stärkt identitet. 

Varje kommunal krona i medfinansiering har gett en utväxling på 7.68 kr.  

Visionen för Leader är "Nordvästra Skaraborg- där kreativitet och 

naturresurser ger livskraft"  

Projekten i Leader ska uppfylla målen i utvecklingsstrategin och bidra till 

nytänkande. Nytt för perioden är att Leader kan ge företagsstöd.  

Leader har också under perioden haft egna projekt, inom bland annat 

integration och genus och jämställdhet, då har Leader själva varit 

projektägare. 

_____ 
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§ 194 Dnr 2015-000396  

Ökad statlig medelstilldelning till 
samordningsförbunden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår omsorgsnämnden att omfördela 75 tkr för att 

möta upp den ökade statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har beslutat tillföra mer medel till samordningsförbunden. 

Samordningsförbundet Västra Skaraborg består av Götene, Essunga, 

Lidköping, Vara, Skara samt företrädare från Västra Götalandsregionen samt 

staten genom Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Uppdraget är att 

arbeta rehabiliterande för grupper långt från arbetsmarknaden där de olika 

parterna är engagerade för den enskilde. 

Parterna tar ett gemensamt ekonomiskt ansvar där kommunerna står för 25 

%, regionen för 25 % samt staten för 50 %. Den nu ökade tilldelningen 

innebär för Skaras del att bidraget från kommunen till Gevalis höjs från ca 

300 tkr/år till 375tkr. Under förutsättning att Skara beslutar att göra det 

kommer stat och region att tillföra motsvarande, vilket medför mer medel till 

verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldts tjänsteskrivelse 5 november 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Omsorgsnämnden 
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§ 195 Dnr 2015-000295  

Regler för utdelning av minnesgåva och övrig 
uppvaktning till förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade regler för 

utdelning av minnesgåva och övrig uppvaktning till förtroendevalda med 

följande ändringar: 

 

Under rubriken - minnesgåva, stycke 7, första meningen ändras till följande 

ordalydelse: Förtroendevald får själv välja minnesgåva. 

 

Första punkten under rubriken - övrig uppvaktning - ändras till följande 

ordalydelse: Ordinarie ledamot eller ersättare som avgår efter uppdrag under 

mindre än 12 år.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Personalutskottet har tagit fram reviderade regler för utdelning av 

minnesgåva och övrig uppvaktning till förtroendevalda. Kommunstyrelsen 

har att föreslå kommunfullmäktige följande förändringar: 

Under rubriken - minnesgåva, stycke 7, första meningen ändras till följande 

ordalydelse: Förtroendevald får själv välja minnesgåva. 

Första punkten under rubriken - övrig uppvaktning - ändras till följande 

ordalydelse: Ordinarie ledamot eller ersättare som avgår efter uppdrag under 

mindre än 12 år.  

Beslutsunderlag 

Beslut PU § 51/20151021 

Anvisningar minnesgåva för förtroendevalda 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 196 Dnr 2015-000189  

Ekonomisk prognos 3 2015 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till ekonomisk prognos 3 år 

2015 för kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen har sammanställts för kommunstyrelsens verksamhetsområden 

för helårsutfall 2015 baserat på utfallet januari-oktober. Prognosen för 

helåret är 69 mnkr i nettokostnader.  

Sammantaget förväntas kommunstyrelsens ingående verksamheters 

nettokostnad understiga budgeterade nettokostnader, (71,3 mnkr), med 2,2 

mnkr som lämnas i ett prognosöverskott.  

Beslutsunderlag 

Controller Therese Johanssons tjänsteskrivelse 20151112 

Ekonomisk prognos 3 Kommunstyrelsen 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

Ekonomichef Sören Andersson 

Controller Therese Johansson 
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§ 197 Dnr 2015-000190  

Ekonomisk prognos 3 2015 Skara kommun  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättad rapport för perioden januari-

oktober 2015. 

 

Skara kommuns verksamheter skall bedrivas i ekonomisk balans och 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta arbetet med de åtgärder 

som nämnderna redovisar för att bedriva verksamheten inom den av 

kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Skara kommuns nämnder och styrelse har upprättat en rapport för nämndens 

förväntade ekonomiska läge vid årets slut. De ekonomiska prognoserna har 

sammanställts av ekonomiavdelningen som också gett en prognos för de 

poster som budgeteras under finansförvaltningen. 

Årets prognostiserade resultat efter prognosgenomgång med 

nämndsrepresentanter uppgår till 19,6 mnkr vilket indikerar ett förväntat 

helårsresultat i paritet med budgeterat resultat 2015. 

Nämnderna och styrelses avvikelser uppgår till - 5,7 mnkr medan 

finansförvaltningens poster uppgår till + 5,6 mnkr jämfört med budget. 

Överskott på finansförvaltning är bland annat hänförligt till återbetalning av 

AFA- medel, positivt finansnetto samt överskott för lönejusteringsmedel. För 

nämndernas driftsredovisning finns största negativa avvikelser och 

osäkerhetsfaktorer inom framförallt Omsorgsnämndens verksamheter, men 

även inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter.  
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§ 197 (forts) 

Beslutsunderlag 

Budgetekonom Jan Anderssons tjänsteskrivelse 20151116 

Prognos 3, Skara kommun 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Ekonomiavdelningen 

Samtliga nämnder 
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§ 198 Dnr 2015-000343  

Måldokument 2016 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till måldokument 

2016.  

 

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 Therese Johanssons tjänsteskrivelse 20151111  

Måldokument 2016 Kommunstyrelsen  

Beslut KS § 174/20151028 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

Ekonomichef Sören Andersson 

Controller Therese Johansson 
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§ 199 Dnr 2015-000356  

Måldokument 2016 Skara kommun  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Målbilaga 2016 för Skara kommun 

till kommunfullmäktige för godkännande. Kommunstyrelsen föreslår även 

kommunfullmäktige att i samband med godkännande av målbilaga besluta 

att strategiska mål under rubriken Medarbetarnas kommun i 

budgetdokumentet, enligt beslut KF § 66, ersätts med de strategiska mål som 

framgår av målbilaga.  

 

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.  

Beslutsunderlag 

Budgetekonom Jan Anderssons tjänsteskrivelse 20151111 

Bilaga 1: Målbilaga 2016, plan 2017-2018, Skara kommun 

Beslut KS § 175/20151028 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 200 Dnr 2015-000403  

Omfördelning av budget avseende driftkostnader 
Göliska IT 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att teknisk justering, 

(budgetväxling), sker av IT-driftskostnader retroaktivt för helåret 2015 samt 

för budget 2016 enligt följande tabell: 

 

Verksamhet Budgetväxling 2015 (kr) Verksamhet Budgetväxling 2016 (kr) 

Barn och utbildning 1 381 000 Barn och utbildning 1 224 000 

Kultur och Fritid -112 000 Kultur och Fritid -129 000 

KLK -88 000 KLK, vht 92082 -128 000 

Räddning -49 000 Räddning -56 000 

Omsorg -748 000 Omsorg -857 000 

Service och Teknik -384 000 Service och Teknik -428 000 

Summa 0 KLK, vht 92022 374 000 

  
Summa 0 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nytt IT-avtal finns på plats från januari 2015. Ombudgeteringen syftar till 

att justera för kostnadsminskningar/kostnadsökningar mellan 

verksamheterna utifrån effekten av nytt avtal. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Sören Andersson och budgetekonom Jan Anderssons 

tjänsteskrivelse 20151111 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Budgetekonom Jan Andersson 
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§ 201 Dnr 2015-000416  

Förnyelse och utökning av kommunal borgen till 
Riksbyggen ekonomiska förening Skara äldrehem 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja proprieborgen till 

Riksbyggen kooperativa hyresrättsförening Skara Äldrehem ekonomiska 

förening 716449-5488 om sammantaget 122 040 000 SEK under 

förutsättning att ett borgensavtal upprättas och godkänns mellan parter. 

 

Kommunstyrelsen beslutar delegera till kommundirektören att teckna 

borgensavtal.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Skara kommun har sedan början av 1990 talet löpande ingått borgensansvar 

till Riksbyggen Skara Äldrehem ekonomiska förening. Sammantaget uppgår 

borgenansvaret per 2014-12-31 till 114 844 916 SEK. Beloppet minskas 

årligen genom amortering. Under 2015 uppgår föreningens amortering till ca 

2 264 000 SEK. Förväntat borgensansvar vid 2015-12-31 är då 112 580 916 

SEK. 

Föreningen har upphandlat och konkurrensutsatt lånen och genom detta har 

en omsättning av lånen skett. Tidigare lån har varit upptagna hos Swedbank, 

Sparbanken Skaraborg samt SBAB. Efter omsättningen finns samtliga lån nu 

samlade i Sparbanken Skaraborg på lånenummer enligt bilaga 1 som uppgår 

till 122 040 000 SEK vilket därmed matchar borgensbeslutet.  

Sparbanken Skaraborg kräver en förnyad borgen av tidigare utställd borgen 

för lån till SBAB då det i beslutstext råder osäkerhet om borgen kan följa 

med lånet till ny låntagare.  

I samband med renoveringen av Malmgården 2014-2015 har föreningen 

lånat upp kapital på befintligt pantbrev för fastigheten 10 000 000 SEK, detta 

lån täcks nu också inom borgensåtagandet. 

Samtliga lån kommer att få nya lånenummer enligt bilaga 1 från 

Sparabanken Skaraborg. 

Enligt de nya lånens villkorsutformning kommer föreningen årligen att 

amortera 4 270 000 SEK vilket är en väsentlig ökning mot tidigare 

amorteringsnivå. Amorteringsnivån motsvarar 3,5 % av upplåningsvolymen  
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§ 201 (forts) 

och därmed erhålls en bättre matchning till anläggningarnas kvarvarande 

förväntade nyttjandetid som uppgår till ca 28 år. Borgensförbindelsen löper 

på lånens storlek och kommer årligen minska med motsvarande nivå som 

årligen amorteras.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse 20151118 

Bilaga 1 Sparbanken Skaraborgs bilaga över kommande lånenummer och 

lånebelopp som ligger till grund för borgen 

Bilaga 2 Ekonomisk översikt och förteckning över lån Riksbyggen 

kooperativa hyresrättsförening Skara Äldrehem ekonomiska förening 

Bilaga 3 Årsredovisning Riksbyggen kooperativa hyresrättsförening Skara 

Äldrehem ekonomiska förening 

Bilaga 4 Borgensförbindelser per 2014-12-31 Skara kommun 

Bilaga 5 Förslag till borgensavtal 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Ekonomichef Sören Andersson 

Redovisningsekonom Arja Laaksonen 
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§ 202 Dnr 2015-000368  

Borgen- ansökan från Skaraortens ryttarförening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten 

till kommunal borgen för ett lån till Skaraortens Ryttarförening om 30 mnkr. 

I uppdraget ingår också att utreda möjligheten till ett årligt 

anläggningsbidrag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Skaraortens Ryttarförening har i skrivelse daterad den 20 oktober 2015 

inkommit med en borgensansökan om 30 mnkr till kommunen. Av ansökan 

framgår att lånet är tänkt att betalas med ett anläggningsbidrag om 960 000 

kr/år. Bidraget föreslås justeras beroende på aktuellt ränteläge. 

I ansökan framför Ryttarföreningen att nybyggnation behöver ske av stall, 

personalutrymmen, ridhus och förråd/gäststall. Utöver det behöver 

kommunalt VA dras till anläggningen. Den totala kostnaden för 

nybyggnationen beräknas till 37,5 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Kommunjurist Mikael Hätting och ekonomichef Sören Anderssons 

tjänsteskrivelse 20151110 

Ansökan om borgen för byggnation av stall med mera vid Skålltorps 

ridanläggning daterad 20 oktober 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 
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§ 203 Dnr 2015-000353  

Reglemente Kommunstyrelsen -Miljö- och planrådets 
avveckling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Miljö- och planrådet 

upphör och att dess uppgifter övergår till kommunstyrelsen. Därtill antas 

bifogat reglemente för kommunstyrelsen som reviderats med anledning av 

förändringen. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 oktober 2015 beslutade komunfullmäktige att återremittera ärendet 

om ett nytt reglemente för kommunstyrelsen (Dnr 2015-353). Återremissen 

beslutades med motiveringen att klarlägga rådets roll och relation till 

kommunstyrelsen. 

Som bakgrund till ärendet hör också att kommunfullmäktige den 24 

november 2014 bl.a. beslutar att Rådhuset Skara AB ska upphöra att utgöra 

kommunens näringslivsfunktion från 1 januari 2015. Dess personal övergår 

till kommunstyrelsen. Dessutom beslutas att kommunstyrelsen ska utgöra 

anställningsmyndighet för samtlig personal som har 

Samhällsbyggnadsnämnden som anställningsmyndighet.  

Den 23 februari 2015 beslutar kommunfullmäktige om nya reglementen för 

miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen på grund av den nya 

organisationen. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente är miljö- och planrådets syfte att 

”utgöra en övergripande samordnings- och beredningsfunktion för den 

strategiska utvecklingen och planeringen”. 

I och med att strategiskt betydelsefulla ämnesområden som 

samhällsbyggnadsnämndens hela planverksamhet (myndighetsutövningen 

exkluderat) och näringslivsutveckling m.m. nu finns inom samma nämnd, 

dvs kommunstyrelsen, framstår behovet av en övergripande samordnings- 

och beredningsfunktion för den strategiska utvecklingen och planeringen 

som mindre i jämförelse med den organisation som gällde innan 2015. 

Bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut har enligt underlaget till beslutet 

varit att stärka Skara kommuns kapacitet för strategisk planering i ett 

helhetsperspektiv. Beslutet innebär att Skara kommuns ansvar för 

näringslivsutveckling inklusive besöksnäring, samhällsbyggnadsfrågor och  
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§ 103 (forts) 

strategiska utvecklingsfrågor samlas hos kommunstyrelsen (och dess 

beredningsutskott) där frågorna hanteras just utifrån ett helhetsperspektiv. 

Ur detta perspektiv bör alltså den roll som miljö- och planrådet spelat kunna 

hanteras av kommunstyrelsens beredningsutskott i den organisation som 

gäller från och med 2015.  

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Nordström (S) föreslår följande ändringsyrkande: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Miljö- och planrådet 

upphör och att dess uppgifter övergår till kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  

Ordförande tar upp lagt förslag med ändringsyrkande för beslut och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget inklusive ändringsyrkandet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut om återremiss den 26 oktober 2015 

Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse 20151110 

Reglemente för kommunstyrelsen 

 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 204 Dnr 2014-000250  

Återkallande av planuppdrag för Klostret 8:7 m.fl. i 
Varnhem 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

om planuppdrag för Klostret 8:7, Varnhem.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-05-20 i uppdrag att ta fram detaljplan 

för Klostret 8:7 m fl. i Varnhems tätort. Planförslaget togs fram av 

byggherren genom planavtal och granskades av kommunen. Processen löpte 

parallellt med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för Varnhem. 

Efter avslutat samråd konstateras gemensamt att planens ambitioner ej kan 

genomföras på ett tillfredsställande sätt på denna plats. För en god drifts- och 

byggekonomi krävs en exploateringsgrad som bedöms inverka negativt på 

områdets byggnadsmiljö. Bedömningen är också att tillgängligheten till 

utbyggnadsområdet Simmesgården, som pekas ut i den fördjupade 

översiktplanen, riskeras vid en exploatering av Klostret 8:7.  

Beslutsunderlag 

Stadsarkitekt Anders Kyrkanders tjänsteskrivelse 20151112 

Beslut SBN 2013-05-20 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Centrumbostäder, Stefan Rånes 

Stadsarkitekt Anders Kyrkander 
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§ 205 Dnr 2015-000408  

Trafiklösningar på Skaraborgsgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram förslag till 

trafiklösning för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet längs 

Skaraborgsgatan.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Industri och handelsområdet söder om Skaraborgsgatan är dåligt integrerat i 

stadsstrukturen. För att öka värdet för befintliga och tillkommande 

etableringar behöver lösningar för en trafiksäker koppling utredas.  

Busshållplatsen vid Coop-rondellen saknar i dag säkra övergångsställen, 

miljön upplevs även som otrygg kvällstid. Även här behöver förslag till 

förändring tas fram.  

För att undvika onödiga kostnader i genomförandet av grön gestaltning av 

Skaraborgsgatan bör sträckan hanteras i sin helhet och redovisningen 

trafiklösningar bör därför göras i detta sammanhang.  

Beslutsunderlag 

Stadsarkitekt Anders Kyrkanders tjänsteskrivelse 20151111.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

Stadsarkitekt Anders Kyrkander 

Service och teknik, Mats Bäck 
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§ 206 Dnr 2015-000398  

Bostadsförsörjningsprogram 2016-2018 Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Bostadsförsörjningsprogrammet ska skickas ut 

på remiss till partigrupperna, Länsstyrelsen, Skaraborgs kommunalförbund, 

angränsande kommuner samt kommunala pensionärsrådet, Näringslivsrådet 

och rådet för funktionshinderfrågor.  Remissvaren ska vara 

kommunledningskontoret tillhanda 2016-01-22.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat 

ett förslag till bostadförsörjningsprogram. Uppdraget gavs i samband med 

kommunfullmäktiges beslut om budget 2015. 

Kommunernas bostadsförsörjningsansvar regleras i lag (2000:1383). Varje 

kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. 

Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i 

kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga 

åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 

berörda kommuner och ge Länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt 

tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Riktlinjer 

för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje 

mandatperiod.  

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande 

uppgifter: 

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet. 

2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 

3.Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Bostadsförsörjningsprogrammet är framtaget i en arbetsgrupp bestående av 

stadsarkitekt, utvecklingschef, planarkitekt och kommunutvecklare. 

Adjungerade i arbetsgruppen har VD på Centrumbostäder och Omsorgschef 

varit. Bostadsgruppen i det kommunala pensionärsrådet och rådet för  
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§ 206 (forts) 

funktionshinderfrågor har getts möjlighet att komma med synpunkter under 

arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet. Dialog med näringslivsrådet 

sker den 17 november. Programmet har också varit uppe för dialog på miljö- 

och planrådet den 3 november.  

Beslutsunderlag 

Utvecklingschef Åsa Jellineks tjänsteskrivelse 20151113 

Bostadsförsörjningsprogram för Skara kommun 2016-2018 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Partiernas gruppledare 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Skaraborgs kommunalförbund 

Lidköpings kommun 

Vara kommun 

Falköpings kommun 

Skövde kommun 

Götene kommun 

Kommunala pensionärsrådet 

Näringslivsrådet 

Rådet för funktionshinderfrågor 
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§ 207 Dnr 2015-000387  

Timtaxa för livsmedelskontroll samt miljö-. 
hälsoskydds- och byggtillsyn 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en ny timtaxa på 950 

kronor för livsmedelskontroll samt miljö-, hälso-, och byggtillsyn. Den nya 

timtaxan föreslås gälla från 2016-01-01.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet kompletteras med ytterligare underlag 

till kommunfullmäktige den 14 december.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande timavgift är nu 800 kronor. För att öka kostnadstäckningen 

föreslås taxan höjas med 150 kronor till totalt 950 kronor per timme. Hänsyn 

har även tagits till närliggande kommuners taxor. Miljö och 

byggnadsnämnden bedömer efter beräkning av handläggningskostnad per 

timme enligt SKL:s modell att taxan bör höjas för att öka kostnadstäckning. 

Timtaxan för livsmedelskontroll under 2015 ligger på 947 kronor som ett 

genomsnitt för 200 kommuner.  

Yrkanden 

Leif Brohede (KD): Återremiss till miljö- och byggnadsnämnden på ärendet. 

Motiveringen är att handlingarna ska kompletteras med underlag för att 

tydliggöra anledningen till höjningen.  

Ordförande Fredrik Nordström (S): Yrkar på lagt förslag med 

tilläggsyrkande att ärendet kompletteras med ytterligare underlag till 

kommunfullmäktige den 14 december.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på att ärendet ska avgöras idag mot 

återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande tar sedan upp lagt förslag med tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget inklusive tilläggsyrkandet.  
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§ 207 (forts) 

Beslutsunderlag 

Beslut MBN § 114 20151020 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 208 Dnr 2015-000380  

Remittering av motion om installation av solceller på 
kommunala byggnader 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till nämnden för service 

och teknik, Näringsrådhuset, Skara Energi och Centrumbostäder.  

 

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 

Beslut KF § 122/20151026 

Motion om installation av solceller på kommunala byggnader (C)  

      

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Nämnden för service och teknik 

Näringsrådhuset 

Skara Energi 

Centrumbostäder 
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§ 209 Dnr 2015-000383  

Remittering av motion om brottsförebyggande och 
stödjande insatser för unga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till omsorgsnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunfullmäktige 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.  

Beslutsunderlag 

Beslut KF § 123/20151026 

Motion om brottsförebyggande och stödjande insatser för unga 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Omsorgsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 210 Dnr 2015-000027  

Redovisning av meddelanden KS 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden 

20151020-20151116.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av meddelanden för perioden 20151020-20151116.  

_____ 
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§ 211 Dnr 2015-000028  

Redovisning av delegationsbeslut Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

20151020-20151116.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 20151020-20151116.  

_____ 
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§ 212 Dnr 2014-000270  

VA policy för Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget 

till VA-policy för Skara kommun.   

 

Sammanfattning av ärendet 

VA-policy för Skara kommun är ett styrdokument som fastställer strategiska 

vägval, riktlinjer och prioriteringsgrunder.  

VA-policyn ligger till grund för den fortsatta VA-planeringen i kommunen. 

Den kommer att ses över en gång under varje mandatperiod tillsammans 

med den VA-plan som tas fram och revideras i samband med 

översiktsplanen.  

En workshop har hållits med kommunstyrelsen och arbetsgruppen, där 

viktiga frågor till policyn identifierades. VA-policyn har tagits fram av en 

arbetsgrupp med tjänstemän från miljöenheten, Skara Energi samt 

kommunens miljöstrateg.  

Miljöenhetens chef samordnar VA-planeringen i kommunen och ansvarar för 

att VA-policyn regelbundet diskuteras och vid behov uppdateras. Detta sker i 

en förvaltningsövergripande VA-grupp med representanter från Skara Energi 

AB, Avfallshantering Östra Skaraborg, miljöenheten samt förvaltningen för 

service och teknik.  Kommunfullmäktige beslutar om VA-policyn och är 

ytterst ansvariga för kommunens VA-planering.  

Beslutsunderlag 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid och miljöchef Christina Marmolins 

tjänsteskrivelse 20151112 

VA-policy för Skara kommun 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 213 Dnr 2015-000303  

Ändring i Bolagsordningen för Music Development 
Factory AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändring i §8 i 

Bolagsordningen för Music Development Factory AB 

 

Nuvarande skrivning 

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter med lika många 

suppleanter 

 

Förslag till ny skrivning 

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter med fyra 

suppleanter 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige behandlade den 15 juni 2015 bolagsstrukturen i Skara 

kommun. Då beslutades att godkänna Förvaltnings AB´s förvärv av aktierna 

från Näringsrådhuset Skara AB för bolaget Music Development Factory AB, 

dvs Music Factory blir en dotter direkt under FVAB. I samband med 

förändring av bolagsstrukturen såg man ett behov av en annan 

sammansättning i styrelsen för Music Development Factory AB. 

Förslag till beslut, ovan, om förändring av §8 i Bolagsordningen är en 

konsekvens av det beslut som togs av Kommunfullmäktige 2015-09-28 om 

en delvis ny styrelse för Music Development Factory AB. Då ändrades 

antalet suppleanter till fyra (tre namngivna och en vakant).  
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§ 213 (forts) 

Beslutsunderlag 

Leif Carlssons, Music Factory, tjänsteskrivelse 20151124 

Beslut KF § 109/20150928 

Beslut KF § 75/20150615  

Beslut KF § 67/20150615 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 214 Dnr 2015-000429  

Tillfälligt stöd till kommuner och landsting för 
hantering av flyktingsituationen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att utarbeta ett 

förslag på inriktning, fördelning och periodisering av statsbidraget på 41,5 

miljoner kronor, samt att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till 

beslut senast i samband med bokslut 2015.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har aviserat ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting som 

får användas för att bidra till kommuners och landstings hantering av 

flyktingsituationen. Det kan också användas för att minska trycket på 

välfärdens verksamheter. 

För Skara kommuns del motsvarar stödet 41,5 miljoner kronor. 

För att säkerställa en fördelning på så väl kort som lång sikt är det av största 

vikt att utarbeta ett förslag på inriktning, fördelning och periodisering av 

ovanstående statsbidrag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes yrkande, skrivelse 20151124 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

 

 

 


