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Övriga närvarande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör 

Hanna Ohlsson Bredh, kommunsekreterare 

Barbro Magnusson §§ 217-219 

Stefan Svensson, fastighetschef § 218 
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§ 215 Dnr 5221-0  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med tillägg av 

följande punkter: 

- Val av ordförande i personalutskottet samt val av ledamot och ersättare i 

personalutskottet 

- Information om SFI och vuxenutbildningens eventuella flytt. Punkten tas 

upp under kommundirektören informerar.   

      

_____ 
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§ 216 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: 

- Personalinformation; Assistent Ann-Marie Jahnstedt på kommunkansliet 

går i pension under våren 2016. Rekrytering efter henne är klart, Nadja 

Wahlborg anställs som administrativ handläggare från och med 1 februari 

2016. 

- Kommundirektörens ledningsgrupp arbetar för närvarande med det 

statsbidrag som Skara kommun fått för hanteringen av flyktingsituationen. 

Ledningsgruppen tittar bland annat på vad Rådet för redovisning, RKR, 

säger. Ärendet återkommer i februari på kommunstyrelsen. 

- Flyktingsituationen; varje vecka skickar Migrationsverket en aktuell 

lägesrapport. Den baseras på uppgifter som kommunerna skickar in. Från 

och med vecka 50 har Skara bedömt läget för socialtjänsten som 

ansträngande. Läget för boende för ensamkommande är särskilt 

ansträngande. När det gäller överförmyndarverksamheten så är bilden att 

situationen är betydande. För skolor och utbildning så bedöms läget också 

som allvarligt då det är trångt i lokalerna på framförallt Katedralskolan. I 

dagsläget finns i Skara ca 300 SFI-studenter. I snitt kommer det ca 1-2 

ensamkommande barn per vecka och Migrationsverket spår en kulmen på 

prognosen i april 2016.  

 _____ 
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§ 217 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: 

- Information om arbetet med strukturbild Skaraborg. Diskussion i styrelsen 

kring hur samverkan och samarbete framöver ska ske. 

- Arbetet och diskussionen kring naturbruksgymnasierna fortsätter. Viktigt 

att diskussion om Skara som centra för de gröna näringarna fortsätter.       

_____ 
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§ 218 Dnr 2015-000395  

Lokalförsörjningsplan 2016 Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsgruppen har den 5 oktober tagit fram en rapport för 

lokalförsörjningsplan 2016. Rapporten fastställdes av kommundirektörens 

ledningsgrupp den 19 oktober 2015. Fastighetschef Stefan Svensson 

informerar kommunstyrelsens ledamöter om innehållet i rapporten.  

Beslutsunderlag 

Rapport lokalförsörjningsplan 2016 inklusive bilagor, fastställd 20151019.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

Fastighetschef Stefan Svensson 
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§ 219 Dnr 2015-000026  

Utredningsdirektiv Djäkneskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till utredningsdirektiv för 

framtida användning av Djäknehuset.  

 

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens beredningsutskott i februari 

2016.  

 

Reservation 

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

Druve Jansson (C), Leif Brohede (KD) och Fredrik Öhrberg (M) reserverar 

sig till förmån för Elisabet Stålarms (M) tilläggsyrkande.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I Kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2015 beskrivs ett behov av 

ett omtag vad gäller den framtida användningen av Djäknehuset med syfte 

att skapa samsyn kring ekonomi, möjligheter och utmaningar samtidigt som 

alternativa lösningar kan utvärderas. I februari 2015 beslutade 

Kommunstyrelsen att inrätta en arbetsgrupp, KS 2015-02-04 § 11 med 

uppdrag att fördjupa sig i de ekonomiska, lokalmässiga och 

verksamhetsmässiga aspekterna kring tidigare ställningstagande, samt 

utvärdera konsekvenserna av alternativa lösningar kring framtida 

användningsområden.  

Arbetsgruppen redovisade sitt förslag till Kommunstyrelsen den 7 oktober 

2015, KS 2015-10-07 § 150, som då beslutade att godkänna rapporten och 

uppdra åt kommundirektören att ta fram ett utredningsdirektiv i enlighet med 

arbetsgruppens slutsatser och förslag. Beslutsunderlag ska vara 

beredningsutskottet tillhanda senast i samband med 2017 års 

investeringsberedning.  

I samband med att Viktoriaskolan för årskurs 7-9 tas i bruk i augusti 2017 

kommer Djäknehuset att vara utan verksamhet. Kommunfullmäktige har i 

budget för år 2014 fattat beslut om projektering av stadshus i Djäknehuset 

och gymnastikbyggnaden för 70 mnkr. I samband med kommunfullmäktiges 

beslut om budget för 2015 beskrevs ett behov av ett omtag vad gäller den  
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§ 219 (forts) 

framtida användningen av Djäknehuset med syfte att skapa en samsyn kring 

ekonomi, möjligheter och utmaningar samtidigt som alternativa lösningar 

kan utvärderas. En politisk arbetsgrupp inrättades där samtliga partier deltog 

och i oktober 2015 redovisade gruppen sitt förslag till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen godkände arbetsgruppens rapport och uppdrog åt 

kommundirektören att ta fram ett utredningsdirektiv i enlighet med 

arbetsgruppens slutsatser och förslag.  

Syfte  

Utredningsdirektivets syfte är att beskriva innehåll och tidsplan för det 

beslutsunderlag som ska ligga till grund för kommande beslut om framtida 

användning av Djäknehuset. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens 

beredningsutskott i februari 2016.   

Kriterier 

• Det finns ett brett politiskt stöd för en samlad förvaltning. 

• Det finns ett brett politiskt stöd för fortsatt ägande av Djäknehuset. 

• En ny programskiss ska utarbetas för en samlad 

förvaltningsadministration, med Djäknehuset som huvudbyggnad. 

• Kommunens centralt belägna fastigheter, såsom 

Kommunledningskontoret, Gymnastikhuset och Stureplan ska ingå i 

den kommande programskissen.  

• Alternativa användningsområden för kommunal verksamhet ska 

utvärderas och beräknas innan ställningstagande i kommunstyrelsen. 

• Den ekonomiska utgångspunkten är kommunfullmäktiges beslut om 

ekonomisk investeringsram på 70 miljoner kronor. 

Innehåll 

1. Analysera och uppdatera tidigare beslutsunderlag som finns i ärendet  

2. Ansöka om lagfart för fastigheten Skara Saturnus 1 (Djäknehuset)  

3. Ta fram kostnadsberäkning och tidsplan för underhållsåtgärder såsom 

tak, ventilation och brandskydd gällande Djäknehuset 

4. Beräkna och utvärdera alternativa användningsområden för 

kommunal verksamhet i Djäknehuset  

5. Ta fram kravspecifikation som underlag för en ny programskiss för 

en samlad förvaltningsadministration med Djäknehuset som 

huvudbyggnad och där Kommunledningskontoret, Gymnastikhuset 

och Stureplan ska ingå. 

6. Analysera och beskriva effekterna för kommunens lokalförsörjning  
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7. Analysera och beskriva effekterna för kommunens fastighetsinnehav  

8. Analysera och beskriva effekterna för kommunens bostadsförsörjning 

Organisation 

Kommunstyrelsens är uppdragsgivare. Kommundirektörens ledningsgrupp 

utgör styrgrupp för arbetet. Arbetsgrupper tillsätts utifrån behov och 

uppdrag.  

Tidsplan 

Kommundirektören ska återrapportera till Kommunstyrelsens 

beredningsutskott i februari 2016 med förslag till beslut, åtgärder, tidsplan 

för genomförande och förväntat resultat.  

Yrkanden 

Elisabet Stålarm (M) med instämmande av Sven-Olof Ask (M), Ylva 

Pettersson (M), Gunilla Druve Jansson (C), Leif Brohede (KD) och Fredrik 

Öhrberg (M): Tilläggsyrkande;  

Under rubriken "Innehåll" första punkten, "Översyn av de tidigare avsatta 

investeringsmedlen, 70 mnkr, ska ingå i utredningen" och fjärde punkten 

"Alternativa användningsområden för kommunal verksamhet, till exempel 

fortsatt undervisningsverksamhet med inriktning SFI och Komvux, ska 

utvärderas och beräknas innan ställningstagande i kommunstyrelsen. 

Samtliga kommunala centralt placerade fastigheter bör ingå gällande 

utredning kring samlad förvaltningsadministration" 

Propositionsordningar 

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

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att inte anta 

tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för förslag till beslut enligt kommundirektörens tjänsteskrivelse 

151209. 

Nej-röst för förslag till beslut enligt kommundirektörens tjänsteskrivelse 

151209 tillsammans med Elisabet Stålarms (M) tilläggsyrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för förslag till beslut enligt kommundirektörens 

tjänsteskrivelse 151209 och 6 nej-röster för förslag till beslut enligt 

kommundirektörens tjänsteskrivelse 151209 tillsammans med Elisabet 

Stålarms (M) tilläggsyrkande beslutar kommunstyrelsen att bifalla förslag till 

beslut enligt kommundirektörens tjänsteskrivelse 151209.  
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§ 219 (forts) 

Ledamot/tjänstgörande  

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från  

att rösta 

Fredrik Nordström (S) X   

Håkan Ehn (S) X   

Elisabet Stålarm (M)  X  

Ulla Hellberg (S) X   

Laila Skantz (S) X   

Thèrése Klevvall-Ingvarsson (S) X   

Magnus Gunnarsson (MP) X   

Karl-Gustav Bynke (FP) X   

Sven-Olof Ask (M)  X  

Ylva Pettersson (M)  X  

Gunilla Druve Jansson (C)  X  

Leif Brohede (KD)  X  

Fredrik Öhrberg (M)  X  

Summa 7 6  

 

Beslutsunderlag 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frids tjänsteskrivelse 20151209 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

Ekonomichef Sören Andersson 
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§ 220 Dnr 2015-000443  

Risk- och sårbarhetsanalys Skara kommun 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta upprättat förslag till Risk- och 

sårbarhetsanalys 2015 - 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extra ordinär händelse i fredstid och höjd beredskap, är alla kommuner och 

landsting ålagda att bland annat genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. 

Ett av syftena med Risk- och sårbarhetsanalysen är att öka medvetenheten 

och kunskapen hos beslutsfattande verksamhetsansvariga om vilka hot och 

risker som finns inom kommunen. Ett annat syfte är att få fram underlag för 

planering, övning och åtgärder som minskar risker och sårbarheter samt ökar 

robustheten i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Säkerhetsstrateg Bo-Lennart Sandqvist tjänsteskrivelse 20151202 

Risk- och sårbarhetsanalys Skara kommun 2015-2018      

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Säkerhetsstrateg Bo-Lennart Sandquist 
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§ 221 Dnr 6109-6  

Information om ny miljöstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöstrateg Abbe Sahli informerar kommunstyrelsens ledamöter om den 

tänka arbetsprocessen med att ta fram en ny miljöstrategi i Skara kommun. 

Den nuvarande miljöstrategin gäller tills en ny miljöstrategi har antagits. 

Den nya miljöstrategin ska delas in i fokusområden istället för de 16 

miljöstrategimålen. 

Miljöstrategi tas fram för att gälla för 2016-2025. I miljöstrategin anges 

Skara kommuns långsiktiga verksamhetsmål, viktiga styrande policys, 

kopplingen till andra styrande mål, visioner och dokument. Till detta kopplas 

sedan en åtgärdsplan. I den anges de konkreta åtgärder som tas fram för att 

nå de mål som finns i miljöstrategin.  

Åtgärdsplanen bör förslagsvis utformas för en kortare tidsperiod, 2016-2019. 

Åtgärderna bör vara konkretiserade så att mål, syfte, kostnader etc. kan ses. 

Båda dokumenten bör tas fram mer eller mindre parallellt.      

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Miljöstrateg Abbe Sahli 
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§ 222 Dnr 2015-000411  

Upphävande av tomtindelningsplan C108, Rådhuset 17-
20 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förfrågan om planbesked och att 

inleda planläggning för upphävande av tomtindelningsplan C108 enligt 5 

kap. 2§ Plan- och bygglagen. Enligt kommunens bedömning förväntas 

upphävandet att antas under det första halvåret 2016.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Rådhuset 19 har inkommit med en begäran om 

planbesked. Planbeskedet rör ett upphävande av befintlig tomtindelningsplan 

C108. En tomtindelningsplan är en äldre typ av reglering av fastigheternas 

storlek som fortfarande är juridiskt gällande. För att kunna göra en 

fastighetsreglering krävs det att tomtindelningsplanen upphävs. Kommunen 

har gjort en lämplighetsprövning och finner inga hinder för att inleda en 

planprocess för upphävande. 

Fortsatt planläggning utgår ifrån att upphävandet kan ske med ett så kallat 

begränsat planförfarande där samrådshandlingarna godkänns under 

samrådet. Anledningen är att upphävandet saknar betydelse för allmänheten.  

Beslutsunderlag 

Planarkitekt Eric Alnemars tjänsteskrivelse 20151207 

Lämplighetsbedömning, Rådhuset 17-20, upphävande av tomtindelningsplan 

C108      

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Planarkitekt Eric Alnemar 
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§ 223 Dnr 2015-000434  

Rivning av två garagelängor på fastigheten Skara 
Hospitalsgården 5:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att två garagelängor på fastigheten Skara 

Hospitalsgården 5:1 rivs. Kostnaden för rivningen debiteras kontot för 

arrendeintäkter. Utvecklingsenheten genom Margaretha Broberg Gustavsson 

ansöker om rivningslov men förvaltningen för Service och Teknik 

ombesörjer upphandling av rivningsentreprenör och fortsatt handläggning av 

ärendet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt köpeavtal daterat 1990-12-07 förvärvade Skara kommun fastigheterna 

Skara Petersburg 3:1 och Skara Sörskogen 4:8. Fastigheterna har sedan dess 

reglerats till fastigheten Skara Hospitalsgården 5:1. Inom fastigheten Skara 

Petersburg 3:1 fanns två garagelängor om vardera 10 garageplatser. I 

köpeavtal kom parterna, säljaren Åke Jonsson m.fl. och köparen Skara 

kommun överens om att säljaren hade rätt att från och med tillträdesdagen 

disponera garagebyggnaderna samt erforderlig mark i 10 år och om ingen 

uppsägning därefter skedde förlängdes nyttjanderätten tills någon av parterna 

sa upp överenskommelsen vilket skulle ske minst åtta månader före 

upplåtelsetidens utgång. I köpeavtalet framgår också att vid upplåtelsetidens 

slut övertar köparen garagebyggnaderna (radgaragen) i befintligt skick. 

För något år sedan meddelade en av säljarna att de sa upp nyttjanderätten 

och att ansvaret för byggnaderna övergick till kommunen.  

Byggnaderna är i dåligt skick och en familj som bor i närheten av garagen 

har klagat över att det råder oreda runt byggnaderna. För att inte obehöriga 

ska komma in i garagen har garageportarna provisoriskt satts igen men för 

att inte förfallet och oredan ska fortlöpa bör garagen rivas så snart det är 

möjligt. En uppskattad rivningskostnad är ca 150 000:- kr.  
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§ 223 (forts) 

Beslutsunderlag 

Tf. mark- och exploateringsingenjör Margaretha Broberg Gustavssons 

tjänsteskrivelse 20151126 

Kartkopia 

Fotografier 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Tf. mark- och exploateringsingenjör Margareta Broberg Gustavsson 

Utvecklingschef Åsa Jellinek 

Fastighetsavdelningen Service och teknik 
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§ 224 Dnr 2015-000449  

Rivning av bostadshus, dubbelgarage och växthus mm 
belägna på fastigheten Bernstorp 4:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bostadshuset och uthusen på Skara Bernstorp 

4:1 rivs. Kostnaden för rivningen debiteras projektet Bernstorp 

Verksamhetspark nr1923. Utvecklingsenheten gm Margaretha Broberg 

Gustavsson ansöker om rivningslov men förvaltningen för Service och 

Teknik ombesörjer upphandling av rivningsentreprenör och fortsatt 

handläggning av ärendet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

För att möjliggöra planläggning för industrimark och genomförande av 

nuvarande detaljplanen för Bernstorp Verksamhetspark, B401 har Skara 

kommun förvärvat rubricerade byggnader. Vid förvärvet som gjordes under 

2013 låg byggnaderna på fastigheten Skara Bernstorp 1:2. Den fastigheten 

har nu fastighetsreglerats till Skara Bernstorp 1:4. Uppskattad 

rivningskostnad är ca 300.000 kr.  

Beslutsunderlag 

Tf. mark- och exploateringsingenjör Margareta Gustavssons tjänsteskrivelse 

20151207 

Karta Bernstorp 4:1      

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Tf. mark- och exploateringsingenjör Margareta Broberg Gustavsson 

Utvecklingschef Åsa Jellinek 

Fastighetsavdelningen Service och teknik 
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§ 225 Dnr 2015-000451  

Köpeavtal avseende Bernstorp 3:1 och Marieberg 1:1 
mellan Jula Logistics AB och Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner det köpekontrakt för del av Bernstorp 3:1 och 

Marieberg 1:1 som ligger till grund för försäljning av mark till Jula Logistics 

AB.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med framtagandet av ny plan för Bernstorps verksamhetspark 

antogs en exploateringskalkyl med markpris på 80 SEK per m2.  Jula 

Logistics köpte 2013 100 500 m2 av kommunen. En så stor sammanhållen 

exploatering innebär väsentligt lägre kostnader per såld kvadratmeter jämfört 

med de mindre etableringar vi ser för den fortsatta exploateringen av 

området, varför skäligheten kan ifrågasättas. En rabatt på 10 SEK per m2 

föreslås därför. Då denna affär är i sitt slutskede och slutbetalning ska ske 

inom kort föreslås denna rabatt utdelas i form av ett kompensatoriskt lågt 

pris på ytterligare markköp i området.  

För att få ett genomsnittligt pris på 70 SEK per kvadratmeter föreslås därför 

priset i nu föreliggande ärende vara 40 SEK per kvadratmeter.  

Beslutsunderlag 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid och stadsarkitekt Anders 

Kyrkanders tjänsteskrivelse 20151204 

Köpeavtal över Berntorp 3:1 och Marieberg 1:1 med bilagd karta      

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Stadsarkitekt Anders Kyrkander 
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§ 226 Dnr 2015-000453  

Köpeavtal avseende Domprostegården 2:1 mellan G&K 
Blanks Fastigheter AB och Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner det köpekontrakt för del av Domprostegården 

2:1 som ligger till grund för försäljning av mark till G&K Blanks Fastigheter 

AB.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Jula Logistics AB äger Julas butik i Skara. För att ytterligare stärka 

handelsläget vill Julas etablera ytterligare handel på denna plats.  

Den aktuella marken är i dag planerad för villabebyggelse, något som inte 

längre ses som lämpligt. Området är därmed att betrakta som planlös råmark. 

För bedömning av råmarkspriset har jämförelse gjorts mot liknande affärer, 

som Domprostegården 5:1 som 2014 köptes av kommunen för 20 SEK per 

kvadratmeter.  

Beslutsunderlag 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frids tjänsteskrivelse 20151204 

Köpeavtal mellan Skara kommun och Jula Logistics AB med bilagd karta    

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Stadsarkitekt Anders Kyrkander 
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§ 227 Dnr 2014-000398  

Organisationsutredning av Räddningstjänsten Skara-
Götene organisation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att, gemensamt 

med övriga kommunchefer i berörda kommuner, att utreda förutsättningarna 

för en sammanslagning av räddningstjänsten Falköping-Tidaholm och 

räddningstjänsten Skara-Götene med målsättning att ha en gemensam 

räddningsnämnd och gemensam räddningstjänst år 2017.  

 

Kommundirektören får i uppdrag att, gemensamt med övriga kommunchefer 

i berörda kommuner, utse lämplig utredare för uppdraget.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm och räddningstjänsten Skara-Götene 

har sedan 2010 haft ett nära samarbete med gemensam räddningschef i 

beredskap. Räddningstjänsterna utbyter idag tjänster för både brandman och 

styrkeledare när behov uppstår. Från 1januari 2016 kommer även 

insatsledarrollen att delas mellan organisationerna.  

Dessutom kommer den gemensamma kommunsamordningscentralen (KSC) 

samtidigt att tas i bruk. Med beaktande av den utveckling som skett sedan 

2010, och de möjligheter till fortsatt utveckling och effektivisering som 

finns. Eftersom organisationerna har likartade arbetsformer med gemensam 

nämnd och en inriktning på det breda uppdraget i kommunen.  

Räddningsnämnderna föreslår därför kommunstyrelserna som en naturlig 

utveckling att utreda möjligheten för en sammanslagen 

räddningstjänstorganisation, RNSG § 68.  
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§ 227 (forts) 

Beslutsunderlag 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frids tjänsteskrivelse 20151209 

Beslut RNSG § 68/20151119      

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

Räddningschef Roger Almgren 
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§ 228 Dnr 2015-000442  

Beslutsattestförteckning 2016 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa beslutsattestförteckning enligt 

upprättat förslag, bilaga 1, med giltighet from 2016-01-01.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt attestreglemente, KF § 96 Dnr 2013-353 ansvarar nämnd/styrelse för 

att upprätta och hålla förteckning aktuell över attestanter med tillhörande 

namnteckningsprov. Årligen, eller vid förändringar under året, skall beslut 

fattas om attestanträtt via beslutsattestförteckning, som då ersätter den 

gamla. Likväl skall även lista över namnteckningsprov uppdateras vid 

förändringar.  

Förslaget innehåller en attestförteckning och namnteckningsprov över de 

personer som har beslutsattestansvar för Kommunfullmäktiges, 

Överförmyndare och Kommunstyrelsens verksamhetsområden.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Beslutsattestförteckning 2016 

(Lista med namnteckningsprov, ej bifogad)      

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Ekonomiavdelningen 

Beslutsattestanter enligt förteckning 

 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(35) 

Sammanträdesdatum 

2015-12-16 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 229 Dnr 2015-000350  

Detaljbudget Kommunstyrelsen 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa detaljbudget för kommunstyrelsen 

2016 enligt nedan fördelning av kommunfullmäktiges beslutade medel om 

72 637 tkr.  

 

Inklusive prognos för lönejusteringsmedel om 1 271 tkr uppgår budget till 73 

908 tkr som fördelas: 

 

• Överförmyndarverksamheten budgetram fastställs till 1 453 tkr. 

• Kommunstyrelsens budgetram fastställs till 72 455 tkr. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa mål och uppdrag för 2016 enligt 

beslutsunderlag: Budgetdokument 2016 Kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015, KF § 66, om budget 2016 

med plan 2017-2018. Kommunstyrelsen har i beslut tilldelats 72 391 tkr för 

kommunledning och överförmyndarverksamhet. Dessa belopp är i 2015 års 

löneläge. Under år 2016 kommer lönemedel tilldelas nämnden från de 

centralt placerade medel som kommunfullmäktige anvisat i budgeten.  

Efter kommunfullmäktiges beslut om budget har kommunstyrelsen 25 

november tagit beslut om att tekniskt justera driftskostnader avseende 

Göliska IT. Detta innebär för kommunstyrelsen att budgetramen har utökats 

med 246 tkr och budget uppgår därefter till 72 637 tkr.   

Bifogad bilaga 1 visar på den planerade fördelningen av budget för ingående 

verksamhetsområden vid 2016 års ingång, med plan för 2017 och 2018. 

Effektivisering motsvarande 1 % (-635 tkr) har inarbetats i ram. De större 

förändringar som skett i övrigt är att omfördelning har gjorts mellan vissa av 

kommunstyrelsens ingående verksamheter relaterat till nya ansvarsområden 

2015.  

Vidare finns poster i budget 2016 med medel motsvarande 475 tkr för Skara 

Hästland, 250 tkr för personalaktivitet, anslag till MEGA på 264 tkr, 145 tkr 

för Västergötlands Travsällskap, 300 tkr för Sommar i Skara, 250 tkr för 

Skara Skolscen, 200 tkr till evenemang, Samverkan väst 50 tkr,  
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§ 229 (forts) 

medfinansiering Leader 480 tkr, satsning i överbyggnad Varnhem 500 tkr 

samt 285 tkr avseende affärsutvecklare Hornborgasjön, Miljöstrategiåtgärder 

500 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder 500 tkr.  

Beslutsunderlag 

Controller Therese Johanssons tjänsteskrivelse 20151209 

Budgetdokument Kommunstyrelsen 2016 

Budget 2016 Kommunstyrelsen och överförmyndarverksamhet 2016 (Bilaga 

1)       

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

Ekonomichef Sören Andersson 

Controller Therese Johansson 

Ekonom Aram Mohammadi 
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§ 230 Dnr 2015-000394  

Internkontrollplan 2016 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad kontrollplan för intern 

kontroll 2016 och överlämna den till kommunens revisorer för kännedom.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll innebär att kommunkoncernen har ett systematiskt arbete för 

att säkerställa att kontroll görs av kommunens organisation och system. En 

avvägning mellan risk och administrativ belastning görs varför 

kontrollsystemet ska vila på en risk och väsentlighetsanalys för att inte bli 

för administrativ påfrestande. 

Syftet med den interna kontrollen är att upptäcka brister och minimera risker 

i styrning och ledning av den kommunala koncernen. Det kan bland annat 

vara att: 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

• Säkerställa att lagar, beslut, bestämmelser och andra avtal följs 

• Säkra en rättvisande redovisning 

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 

Beslutsunderlag 

Kvalitetscontroller Agnetha-Johansson-Ståhlman tjänsteskrivelse den 2 

december 2015 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016      

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektörens stabsgrupp 

Revisionen 

Kvalitetscontroller Agneta Johansson-Ståhlman 
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§ 231 Dnr 2015-000444  

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppgift om tid 

och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2016 införs i 

Skaraborgs Läns Tidning, nya Lidköpingstidningen och Skaraborgsbygden 

samt läggs ut på internet www.skara.se.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje år ska kommunfullmäktige besluta om i vilka ortstidningar 

uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas. 

Endast de viktigaste ärendena anges i annonserna. Kommunfullmäktige 

uppdrar åt presidiet att välja ut dessa ärenden. Kostnaderna, ca 12, 000 

kronor/sammanträde tas ur ansvar 101, verksamhet 10010.  

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare Hanna Ohlsson Bredhs tjänsteskrivelse den 3 december 

2015.       

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 232 Dnr 2015-000063  

Besvarande av motion om mer viltstängsel utmed våra 
vägar i Skara 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Druve Jansson (C) har till kommunfullmäktige den 23 februari 2015 

inkommit med en motion om mer viltstängsel utmed vägarna i Skara. 

I motionen yrkas att Skara kommun ska upprätta en kontakt med 

Trafikverket för att tillskynda att viltstängsel kommer upp skyndsamt för att 

radikalt minska viltolyckorna utmed de stora vägarna i kommunen. 

Motionen remitterades till kommundirektören. 

Den 1 december 2015 hade Skara kommun och Trafikverket sitt årliga 

kommunmöte där frågan kring viltstängsel diskuterades. Trafikverket är väl 

medvetna om problemet, men i dagsläget sätts viltstängsel bara upp vid 

större projekt eftersom viltstängsel kräver att en vägplan tas fram och att 

viltstråken utreds. Det gör det väldigt svårt att sätta upp viltstängsel utmed 

befintlig sträckning. Internt inom Trafikverket finns ett behov av att arbeta 

fram en ny strategi kring viltstängsel. Tyvärr har detta arbetet inte 

prioriterats eftersom viltolyckorna ger relativt få dödsolyckor i jämförelse 

med andra olyckor.  

Beslutsunderlag 

Kommunutvecklare Malin Tells tjänsteskrivelse 20151204 

Beslut KS § 47/150311 

Beslut KF § 2/150223 

Motion om mer viltstängsel utmed våra vägar (C)       

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 233 Dnr 2015-000225  

Besvarande av motion om rätten till en traditionell 
skolavslutning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Forsberg (SD) inkom till kommunfullmäktige den 15 juni 2015 med 

en motion om rätten till traditionell skolavslutning. I motionen yrkas att 

kommunens skolor bör åläggas att ordna traditionella avslutningar för de 

elever och föräldrar som så önskar.  

Motionen remitterades till barn och utbildningsnämnden som föreslår att 

motionen avslås. Förslaget till kommunstyrelsen att avslå motionen 

motiveras med följande yttrande från barn och utbildningsnämnden: 

Sverigedemokraterna yrkar i sin motion att "kommunens skolor bör åläggas 

att ordna traditionella avslutningar för de elever och föräldrar som så 

önskar", vilket besvaras med att det är rektor som fattar beslut kring 

utbildningen och därmed även de samlingar som hålls inom utbildningens 

ram.  

Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet 

med gällande bestämmelser. Verksamheten är reglerad enligt skollag och 

läroplaner. Av skollagen framgår att rektorn ska leda och samordna det 

pedagogiska arbetet och ha ett särskilt ansvar för att utbildningen utvecklas. 

Vidare ska rektorn också besluta om sin enhets inre organisation och fatta 

sådana beslut som det av skollagen och andra författningar framgår att 

rektorn ska fatta. Det handlar bland annat om ansvaret för den övergripande 

organisationen av det pedagogiska arbetet och skolans kontakter med 

arbetslivet och det omgivande samhället. Huvudmannen får inte fatta sådana 

beslut som enligt skollagen ska fattas av rektorn eller förskolechefen. En 

skola bör alltid noga överväga om det är lämpligt att hålla en avslutning eller 

en samling i kyrkan eller en annan religiös lokal. Skolan ska utforma 

samlingen så att alla elever kan delta. Föräldrarna ska kunna låta sina barn 

delta utan att de känner att de blir ensidigt påverkade i någon trosriktning. 

Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att 

tonvikten ligger på traditioner, högtidligheter och den gemensamma 

samvaron och det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön,  
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§ 233 (forts) 

välsignelse eller trosbekännelse. Rektorn ska ha hela kontrollen över 

avslutningens eller samlingens innehåll och utformning. Vad motionären 

anser vara en rättighet för elever gällande traditionella avslutningar, regleras 

inte i skollagen.  

Beslutsunderlag 

BUN § 88/20151116  

KS § 143/150909 

KF § 63/150615 

Motion om rätten till traditionell skolavslutning (SD)  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 234 Dnr 2015-000230  

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunfullmäktige den 15 juni 2015 inkommit med en motion om en 

genomlysning av resursfördelningen till barn- och utbildningsnämnden och 

de olika delarna av nämndens verksamhet. I motionen yrkas att 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdraget att under hösten 2015 

låta göra en oberoende genomlysning av fördelningen av resurser till Barn 

och utbildningsnämnden, samt fördelningen till de olika verksamheterna, för 

att undersöka om budgetmedlen står i proportion till utförd och planerad 

verksamhet i syfte att tillse att hela verksamheten får långsiktigt hållbara 

ekonomiska förutsättningar. 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden föreslår 

i sitt svar att de anser motionen vara besvarad med följande yttrande: På barn 

och utbildningsnämndens sammanträde den 1 oktober 2015 (§ 76) gav 

nämnden barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att inför budget 2017 

upphandla en extern genomlysning av nämndens resursfördelning med fokus 

på gymnasiet. Motionärernas intentioner är därmed i hög grad uppfyllda när 

det gäller barn- och utbildningsnämndens interna resursfördelning. 

Fördelningen av resurser till nämnderna är en fråga för kommunfullmäktige 

att hantera i samband med budgetbeslut. Barn- och utbildningsnämnden har 

att följa fullmäktiges beslut och väljer därför att inte yttra sig över den delen 

av motionen som gäller fördelningen till nämnden. Av den anledningen kan 

nämnden inte ge kommunstyrelsen något förslag på hur motionen i sin helhet 

ska hanteras.  
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§ 234 (forts) 

Beslutsunderlag 

BUN § 89/151119 

KS § 142/150909 

KF § 63/150615 

Motion om genomlysning av resursfördelning till barn- och 

utbildningsnämnden och de olika delarna av nämndens verksamhet (M)      

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 235 Dnr 2015-000027  

Redovisning av meddelanden Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden 

20151116-20151208.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av meddelanden 20151116-20151208.       

_____ 
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§ 236 Dnr 2015-000028  

Redovisning av delegationsbeslut Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

20151116-20151208.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut 20151116-20151208.       

_____ 
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§ 237 Dnr 2015-000474  

Godkännande av avsägelse samt val av ordförande, 
ledamot och ersättare till personalutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Håkan Ehns (S) avsägelse som 

personalutskottets ordförande från och med den 31 december 2015. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Magnus Gunnarsson (MP) som ny 

ordförande i personalutskottet från och med den 1 januari 2016. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Michael Karlsson (S) som ny ledamot i 

personalutskottet från och med den 1 januari 2016. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Sebastian Clausson (S) som ny ersättare 

i personalutskottet från och med den 1 januari 2016.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Personalutskottets ordförande Håkan Ehn (S) har avsagt sig uppdraget som 

ordförande i personalutskottet från och med 31 december 2015. Av den 

anledningen behöver ny ordförande, ny ledamot och ny ersättare i 

personalutskottet väljas.       

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Håkan Ehn 

Magnus Gunnarsson 

Michael Karlsson 

Sebastian Clausson 

Personalchef Kjell-Ove Karlsson 

Kansliavdelningen 

Löneenheten 

 


