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§ 80 Dnr 5221-0  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med tillägg av 

följande ärende: 

- Reglemente för Lönenämnden.   

_____ 
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§ 81 Dnr 5278-1  

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.  

  

Sammanfattning av ärendet 

Då kommundirektören är frånvarande informerar kommunsekreterare Hanna 

Ohlsson Bredh kommunstyrelsens ledamöter om aktuella frågor inom 

kommunstyrelsens och kommunledningskontorets verksamhetsområden. 

Verksamhet 

Implementeringsarbetet för visions- och varumärkesarbetet pågår i 

organisationen för kommunens chefer och en handlingsplan per 

förvaltning/bolag ska tas fram.  

Kommunen har ledarlag den 29 maj och då introduceras arbetet med 

bemötandeutbildning för kommunens personal, vilket är del av 

personalstrategin.  

Kommunfullmäktiges beslut om medfinansiering av E20 har vunnit laga 

kraft då förvaltningsrätten avslog överklagan.  

De nordiska vänorterna kommer till skara den 5-7 juni.  

Personal  

Lars Lundgren tillträder tjänsten som förvaltningschef för kultur- och 

fritidsförvaltningen den 1 augusti. Lars kommer närmast från Västra 

Götalandsregionen. Kerstin Lorentz avslutar sitt uppdrag den 31 augusti.  

Åsa Jellinek tillträder tjänsten som utvecklingschef på 

kommunledningskontoret den 10 augusti. Åsa kommer närmast från 

Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Stefan Rånes har från 1 maj tillträtt som VD för Näringsrådhuset skara AB 

genom köp av tjänst från Centrumbostäder. Stefan efterträder Ewa Winberg 

som går i pension.  

Sven-Olof Östberg slutar sin tjänst som kollektivtrafiksamordnare för nytt 

arbete i Borås. Thomas Boström tillträder den 4 augusti som 

kollektivtrafikstrateg. Thomas kommer närmast från Västtrafik AB.  
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§ 81 (forts) 

Karin Bovin, miljöstrateg slutar sin tjänst för nytt arbete på länsstyrelsen i 

Jönköping. Rekrytering av hennes efterträdare pågår.   

_____ 
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§ 82 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: 

- Skaraborgs kommunalförbund höll styrelsemöte med internat med 

kommunalförbundet för två veckor sedan, 7-8 maj. Frågor som togs upp då 

var bland annat kommunalförbundets fortsatta roll. Det pågår en ökad 

acceptans för mindre delregionala samarbeten. Allt behöver inte ske i 

kommunalförbundets regi. En del samarbeten sker redan, t. ex. i form av 

AÖS etc.   

_____ 
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§ 83 Dnr 2015-000160  

Näringslivsstrategi för Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att under 2015 utarbeta ett 

förslag till näringslivsstrategi för Skara kommun. Styrgrupp utgörs av 

Kommunstyrelsens beredningsutskott. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I Skaraborg finns strategier och utpekade fokusområden både på regional 

som lokal nivå. Dessa skall vi förhålla oss till i framtagande av 

handlingsplanen. 

I Skara kommun är mat, transporter och logistik, handel, musik och kultur 

viktiga branscher. Jula, IAC och Scan är jämte kommunen de största 

arbetsgivarna. 

Ett av de största tillväxthindren är bristen på rätt arbetskraft. I Skara har vi 

idag en relativt hög arbetslöshet samtidigt som det finns en arbetskraftsbrist. 

Det är en viktig del i det näringslivsstrategiska arbetet att försöka minska 

gapet mellan tillgång och efterfrågan. Att tillgängliggöra de utbildningar som 

finns men även att hitta fler okvalificerade arbeten för att möta upp behoven 

från båda håll. 

För att stimulera tillväxten ytterligare behöver vi ge stöd och service till 

befintliga företag/organisationer utifrån deras behov, stärka varumärket för 

kommunen som etableringsort och stimulera nyföretagande. 

Utgångspunkten skall vara att fler skall ha möjlighet att försörja sig och att 

vi stödjer företag som vill etablera och anställa. 

Skara kommun ska utarbeta en strategi för näringslivsutveckling som 

fokuserar på att öka sysselsättningen och bedriva näringslivsarbetet med 

befintliga företag som bas för etableringar och nyföretagande. Vi fokuserar 

på att få fler människor i sysselsättning med fokus på entreprenörskap och 

kompetensförsörjning. Planen skall även innehålla stimulerande åtgärder för 

tillväxt i små och medelstora företag och lägga grunden för ett bra 

näringslivsklimat. 

Genomförandet av Handlingsplanen för ”Förenkla helt enkelt” integreras i 

detta arbete. 
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§ 83 (forts) 

En mindre arbetsgrupp arbetar fram ett förslag i nära samarbete med 

styrgrupp och referensgrupper. 

Politisk styrgrupp; Kommunstyrelsens beredningsutskott 

Arbetsgrupp; Kommunledningskontorets utvecklingsenhet, 

näringslivschefen är sammankallande.  

Referensgrupper: 

Näringslivsrådet, Skara Handel, Arbetsmarknadsgruppen  

Beslutsunderlag 

Näringslivschef Anna Sundboms tjänsteskrivelse 27 april 2015 

Bilaga Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete 

____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

Näringslivschef Anna Sundbom 
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§ 84 Dnr 2015-000114  

Översyn av kommunens kulturbyggnader, delrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

T.f. Kultur och fritidschef Kerstin Lorentz redogör för den översyn som 

gjorts av kommunens kulturbyggnader 

I delrapporten konstateras att kulturbyggnaderna bör läggas till kultur och 

fritidsnämndens verksamhet. Ekonomiska medel bör överföras till nämndens 

budget. Kultur och fritidsförvaltningen blockhyr byggnaderna och 

förvaltningen administrerar hanteringen. Nämnden och förvaltningen får 

"kontroll" över användningen. Service och teknik har fortsatt ansvar för 

skötsel, drift och ägande. 

Befintliga kulturbyggnader  

Djäknestallet (byggnadsminnesförklaring på gång). 

Bladhska huset (konstföreningen, ny hyresgäst på gång, önskemål om att 

iordningsställa Edfelts skrivarlya). 

Nya biblioteket (Skara Stadsbibliotek, genomgång av lokalerna pågår, 

jubileum 2017).  

Gamla biblioteket (Stifts-och landsbiblioteket, ansökan om KSU är inlämnad 

13 maj) 

 

"Nya" kulturbyggnader 

Brandmuseet (ny översyn; översyn öppettider) 

Vattentornet (belysning, visningar) 

Domprosteladan (byggnadens kondition; "Kulturträdgård) 

Djäknescenen ("uppsnyggning" genomförd) 
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§ 84 (forts) 

Övrigt 

Båtsmanshuset (nytt avtal) 

Inför slutrapport behöver följande gås igenom: 

Byggnadernas kondition, i synnerhet Domprosteladan 

Avtal med föreningar 

Inventering av andrahandshyresgäster 

Genomgång av tänkt verksamhet i vissa byggnader 

Genomgång av administrativa rutiner 

Beslutsunderlag 

Delrapport- Översyn av kommunens kulturbyggnader  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

T.f. förvaltningschef Kerstin Lorentz 
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§ 85 Dnr 2015-000120  

Namnsättning av gata inom Vilans fritidsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar gatunamnet Fritidsgatan för gata inom Vilans 

fritidsområde samt att tidigare gatunamn upphör. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Personal vid Vilans fritidsområde har efter ett tillbud inom anläggningen 

påtalat behovet av en tydligare adressättning för området. Nuvarande 

adresser är av typen gårdsadresser, exempelvis Vilan idrottshallen och Vilan 

ishallen etc. Detta förutsätter en geografisk kännedom om området och 

kunskap om vilken verksamhet respektive byggnad innehåller för att hitta 

rätt. 

Plan- och byggenheten har i en skrivelse för samråd med kultur- och 

fritidsnämnden föreslagit namnet Badhusgatan. Gatunamnet skulle bli 

lokaliserande och identifierande då gatan leder fram till badhuset. Namnet 

bedöms dessutom vara lätt att uppfatta, uttala och skriva vilket ligger i linje 

med ortnamnsrådets riktlinjer för namnsättning. Nuvarande gårdsadresser 

ersätts med gatuadresser, gata och nummer. 

Kultur- och fritidsnämnden förordar efter samråd att gatan istället ges 

namnet Fritidsgatan. Den önskar sätta ett namn som associerar till idrott och 

hälsa eller fritidsverksamhet och anser att plan- och byggenhetens 

namnförslag, Badhusgatan känns begränsande i detta sammanhang. 

Plan- och byggenheten samtycker till kultur- och fritidsnämndens förslag 

och förordar att gatunamnet blir Fritidsgatan. 

Samråd med Posten och Räddningstjänsten har gjorts. De har inget att erinra 

angående namnförslaget Fritidsgatan.  

Yrkanden 

Tilläggsyrkande: 

Fredrik Nordström (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta 

gatunamnet Fritidsgatan för gata inom Vilanområdet samt att tidigare 

gatunamn upphör.  
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§ 85 (forts) 

Propositionsordning 

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

att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.  

Beslutsunderlag 

Planarkitekt Marie-Anne Erikssons tjänsteskrivelse den 7 april 2015 

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 23 april 2015, § 29  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Planarkitekt Marie-Anne Eriksson 
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§ 86 Dnr 2015-000134  

Översyn av Skara kommuns bolagsstruktur 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Förvaltnings 

AB’s förvärv av aktierna från Näringsrådhuset Skara AB för bolaget Music 

Factory AB. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014 KF § 122 att 

kommunstyrelsen övertar kommunens ansvar för näringslivsverksamhet från 

Rådhuset Skara AB per den 1 januari 2015. Kommundirektören fick med 

anledning av beslutet i uppdrag att lämna förslag till fortsatt uppdrag och 

inriktning för bolagskoncernen Näringsrådhuset Skara AB med döttrarna 

Music Development Factory Skara AB och Skara Campus AB.  

I samband med organisationsförändringen i Näringsrådhuset Skara AB har 

översyn av administration och ledning gjorts. Ett första steg i att effektivisera 

verksamheten var ett samgående mellan Näringsrådhuset Skara AB och 

Skara Campus AB. Kommunfullmäktige har den 15 december 2014 KF§ 

136 fattat beslut om att godkänna fusionen av Näringsrådhuset Skara AB och 

Skara Campus AB. Beslutet är verkställt per den 2015-04-02 och Skara 

Campus är därmed upplöst som bolag.  

Vidare har Kommunfullmäktiges beslut inneburit behov av 

strukturförändring mellan Näringsrådhuset och Music Development Factory 

AB då det inte längre föreligger näraliggande uppdrag och 

verksamhetsinriktning. Därför är förslaget att Förvaltnings AB förvärvar 

aktierna i Music Development Factory AB av Näringsrådhuset Skara AB och 

att Näringsrådhuset Skara AB’s roll som egen koncern upphör.  

I översynen kan konstateras att uppdragets omfattning för VD och 

administration i Näringsrådhuset Skara AB är väsentligt reducerat till 

motsvarande cirka 20% av heltid och därför föreslås att samordning sker 

inom Skara kommuns koncern och att tjänsteköp sker mellan 

Centrumbostäder Skara AB och Näringsrådhuset Skara AB. Vad gäller 

teknisk förvalting så pågår redan köp av tjänst från Centrumbostäder Skara 

AB och nytt avtalsförslag är upprättat mellan bolagen.  
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§ 86 (forts) 

Beslutsunderlag 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frids tjänsteskrivelse 13 april 2015 

Protokoll från Näringsrådhusets sammanträde 22 april 2015 

Beslut FVAB § 51/150520  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 87 Dnr 2015-000181  

Förslag om upplåning för Skara kommun Förvaltnings 
AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja att Skara kommun 

förvaltnings Ab lånar upp maximalt 33 mnkr hos extern kapitalförvaltare 

samt att borgen för motsvarande summa beviljas bolaget. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Skara kommun har i finanspolicy beslutat att all upplåning ska samordnas 

inom Skara kommuns organisationsnummer. Det innebär att samtliga 

koncernbolag inklusive moderbolaget erhåller sin kapitalförsörjning från 

Skara kommun. De kommunala bolagen har därmed inte rätten att själva 

söka kapital på kapitalmarknaden. 

Skara kommun förvaltnings AB har en revers utställd till Skara kommun på 

28,5 mnkr. Revers löper från ett internt förvärv (delägarrätter/aktier) av 

Skara Energi AB, Näringsrådhuset AB och Centrumbostäder AB vilket med 

nuvarande lagstiftning innebär att räntekostnaderna inte är avdragsgilla. 

Bolaget önskar därför att ta upp ett eget lån och återbetala skulden på 28,5 

mnkr till Skara kommun. 

Skara kommun förvaltnings AB behöver också låna upp likvida medel för att 

kunna förvärva aktier i Music Development Factory AB. Även detta förvärv 

är ett internt förvärv inom intressegemenskaper. 

Skara kommun förvaltnings AB har under de senaste åren följt den juridiska 

processen avseende ränteavdrag inom intressegemenskaper. Det är klarlagt 

att räntekostnader från reverser som upprättats för interna förvärv inte är 

avdragsgilla. 

Ny lagstiftning har tillkommit även för hur man ser på ränteavdrag inom 

bolagskoncerner oavsett hur skulderna uppkommit. I dagsläget har 

skatterättsnämnden slagit fast att räntekostnader inte är avdragsgilla om de 

inte är affärsmässigt motiverade. Risken som finns i kommunens internbank 

är att kommunen lånar ut likvida medel till bolagskoncernen. Detta 

förhållande kommer under 2015/2016 att försvinna då kommunen själv tar 

nya lån som överstiger det utlånade kapitaltet.  
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§ 87 (forts) 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse den 5 maj 2015 

Missiv till ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse den 5 maj 2015  

Beslut FVAB § 50/150520  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(43) 

Sammanträdesdatum 

2015-05-20 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 Dnr 2015-000187  

Kapitalinsats Kommuninvest ekonomiska förening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att erlägga ytterligare  

8 000 000 SEK i kapitalinsats till Kommuninvest ekonomiska förening under 

2015. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Skara kommuns totala kapitalinsats uppgår till 4,2 mnkr före inbetalning av 

1,4 mnkr från Kommuninvests överskottsutdelning för 2015. Dessa 1,4 mnkr 

betalas in under våren 2015 då samtliga kommuner godkänt detta genom 

föreningens stadgar och då har Skara kommun erlagt 5,7 mnkr vilket ger 305 

kr/inv. 

Om kapitalinsatsen erläggs enligt förslag med 8,0 mnkr har kommunen en 

kapitalinsats som uppgår till 13,7 mnkr vilket motsvarar 732 kr/inv per 2015-

01-01. 

732 kr/inv motsvarar 81 % av den högsta nivån som förväntas vara 

tillräckliga för Skara kommun att betala in för att Kommuninvest ska vara 

tillräckligt kapitaliserade inför de kommande kraven. Det är ännu inget 

beslutat på EU nivå att bruttosoliditetskravet på finansbolag ska 

differensieras utifrån olika risknivåer. Detta kan innebära att kapitalkravet 

för Kommuninvest blir högre än vad som nu antas, se tjänsteskrivelse 

20150508.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse 8 maj 2015 

Skrivning från Kommuninvest 20150319  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 89 Dnr 2015-000189  

Ekonomisk prognos 1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till ekonomisk prognos 1 år 

2015 för kommunstyrelsen. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen har sammanställts för kommunstyrelsens verksamhetsområden 

baserat på utfallet januari-april och visar ett förväntat resultat för år 2015 i 

enlighet med budget. 

Kommunstyrelsens verksamhet bedrivs inom tilldelade ramar. Underskott 

inom vissa områden kompenseras av överskott inom andra. 

En negativ avvikelse med -0,8 mnkr förväntas inom avdelningen för 

näringsliv- och samhälle orsakat av medfinansiering Leader dubbel 

debitering 2015 med ca -0,5 mnkr samt minskade intäkter med -0,5 mnkr 

inom framförallt bygglov och miljö- och livsmedelstillsyn. 

Verksamhetsområdet för Samhällsbetalda resor samt bostadsanpassning 

förväntas lämna överskott motsvarande ca 0,8 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Controller Therése Johanssons tjänsteskrivelse 12 maj 2015 

Ekonomisk prognos 1 Kommunstyrelsen  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Controller Therése Johansson 

Ekonomichef Sören Andersson 
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§ 90 Dnr 2015-000190  

Ekonomisk prognos 1 2015 Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättad rapport för perioden januari-

april 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 styrelser 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. 

Nämndernas avvikelser uppgår till -15,7 mnkr medans finansförvaltningens 

poster uppgår till +3,2 mnkr mot budget. Sammantaget med årets 

budgeterade resultat om 19,6 mnkr ger detta en summerad prognossiffra om 

+7,1 mnkr. 

Årets prognostiserade resultatintervall efter prognosgenomgång med nämnds 

representanter har satts till +7 till +12 mnkr. Ekonomikontoret gör 

bedömningen att de åtgärder som genomförs får en större effekt än vad som 

kan påvisas vid tidpunkt för uppföljningen. 

Överskott på finansförvaltning är bland annat hänförligt till att skatteintäkter 

och generella statsbidrag, enligt SKL:s prognos i april 2015, väntas inkomma 

med 1,4 mnkr bättre än budgeterat. Största negativa avvikelser, samt 

osäkerhetsfaktorer finns framförallt inom Omsorgsnämndens verksamheter, 

men även inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Budgetekonom Jan Anderssons tjänsteskrivelse 13 maj 2015 

Ekonomisk prognos 1 -2015 Skara Kommun  
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§ 90 (forts)  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Budgetekonom Jan Andersson 

Ekonomichef Sören Andersson 
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§ 91 Dnr 2015-000195  

Företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv 2016 för 
Skara kommunkoncern 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad 

Företagspolicy för Skara kommun samt beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att föreslå reviderade Bolagsordningar och Ägardirektiv 

för Skara kommun förvaltnings AB, Skara Energi AB, Centrumbostäder AB, 

Näringsrådhuset AB samt Music Development Factory AB med följande 

ändringar 

att i Bolagsordning för Skara kommun förvaltnings AB § 5a ändra lydelsen 

XXX till 1 Mnkr. 

att i Bolagsordning för Skara kommun förvaltnings AB § 15 lägga till 

lydelsen Styrelsen får inte utse annan person än styrelseledamot eller 

verkställande direktör med ersättare av ekonomichef att teckna bolagets 

firma. 

samt att i Bolagsordning för Skara Energi AB § 4 2 stycket och Ägardirektiv 

för Skara Energi AB § 5 2 stycket ändra lydelsen Verksamhet inom 

fjärrvärme och el ska bedrivas på affärsmässiga grunder till 

Fjärrvärmeverksamhet samt produktion av och handel med el ska bedrivas 

på affärsmässig grund. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av nya regler i kommunallagen har det funnits anledning att 

se över och genomföra förändringar i bolagens bolagsordningar och 

ägardirektiv.  

De nya kraven syftar till att säkerställa att kommunala bolag bedriver sin 

verksamhet inom ramen för den kommunala kompetensen, följer de 

kommunala principerna och ger fullmäktige möjlighet att ta ställning inför 

viktigare beslut.  

Syftet med revideringen av ägardirektiven, (förutom speglingen av ändring 

enligt bolagsordningar), är vidare att det ska finnas en tydlighet mellan 

ägaren och bolagen. Respektive bolag ska ha ett så väl kommunicerat 

uppdrag som möjligt så att bolaget på ett resurseffektivt sätt och med god  
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§ 91 (forts) 

kvalitet kan förverkliga uppsatta mål i koncernnyttans namn. I ägardirektiven 

har som led i detta inarbetats konkreta Ekonomiska mål, anvisning om 

Samverkan, och Samordning av kommungemensamma funktioner.  

Yrkanden 

Tilläggsyrkande: 

Fredrik Nordström (S) föreslår följande tilläggsyrkande: 

att i Bolagsordning för Skara kommun förvaltnings AB § 5a ändra lydelsen 

XXX till 1 Mnkr. 

att i Bolagsordning för Skara kommun förvaltnings AB § 15 lägga till 

lydelsen Styrelsen får inte utse annan person än styrelseledamot eller 

verkställande direktör med ersättare av ekonomichef att teckna bolagets 

firma. 

samt att i Bolagsordning för Skara Energi AB § 4 2 stycket och Ägardirektiv 

för Skara Energi AB § 5 2 stycket ändra lydelsen Verksamhet inom 

fjärrvärme och el ska bedrivas på affärsmässiga grunder till 

Fjärrvärmeverksamhet samt produktion av och handel med el ska bedrivas 

på affärsmässig grund.  

Propositionsordningar 

Ordförande Fredrik Nordström (S) tar upp eget tilläggsyrkande för beslut 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande samt 

tilläggsyrkandet. 
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§ 91 (forts) 

Beslutsunderlag 

Budgetekonom Jan Andersson och kommunjurist Mikael Hättings 

tjänsteskrivelse 13 maj 2015  

Företagspolicy för Skara kommun  

Bolagsordning för Skara kommun Förvaltnings AB  

Ägardirektiv för Skara kommun Förvaltnings AB  

Bolagsordning för Skara Energi AB  

Ägardirektiv för Skara Energi AB  

Bolagsordning för Centrumbostäder AB  

Ägardirektiv för Centrumbostäder AB  

Bolagsordning för Näringsrådhuset Skara AB  

Ägardirektiv för Näringsrådhuset Skara AB  

Bolagsordning för Music Development Factory AB 

Ägardirektiv för Music Development Factory AB  

 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 92 Dnr 2015-000191  

Budget 2016 med planeringsår 2017-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta  

fastställa kommunbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2016 

enligt föreliggande förslag till budget,  

fastställa inriktningen för åren 2017-2018 som underlag för den fortsatta 

planeringen,  

fastställa skattesatsen för 2016 till 21 kronor och 10 öre per skattekrona,  

fastställa i budgeten angivna mål,  

fastställa i budgeten angiven resultaträkning, balansräkning och 

finansieringsanalys,  

fastställa investeringsbudget för 2016 med planåren 2017-2020,  

bemyndiga kommunstyrelsen att fördela låneramar för 2016,  

bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2016 uppta lån om ett högsta 

belopp av 150 Mkr att hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn,  

bemyndiga kommunstyrelsen att under 2016 omsätta lån genom att låna upp 

till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016,  

bemyndiga kommunstyrelsen att fördela centrala lönejusteringsmedel 2016 

om maximalt 21 910 tkr till nämndernas kommunbidrag.  

bemyndiga kommunstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar av 

kommunbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena 

inte är av principiell art. 

I övrigt fastställa förslaget till budget för år 2016 samt i budgetförslaget 

uppdrag och inriktningar samt i övrigt godkänna förslaget till plan för åren 

2017 och 2018. 
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§ 92 (forts) 

Reservation 

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

Druve Jansson (C) och Leif Brohede reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Elisabet Stålarm (M), Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohedes 

(KD) yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att bereda budgetförslag för 2016 för Skara kommun. 

Budgetförslaget från Socialdemokraterna har MBL-förhandlats den 4 och 11 

maj 2015. Förslag till beslut från Socialdemokraterna är följande: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta  

fastställa kommunbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2016 

enligt föreliggande förslag till budget,  

fastställa inriktningen för åren 2017-2018 som underlag för den fortsatta 

planeringen,  

fastställa skattesatsen för 2016 till 21 kronor och 10 öre per skattekrona,  

fastställa i budgeten angivna mål,  

fastställa i budgeten angiven resultaträkning, balansräkning och 

finansieringsanalys,  

fastställa investeringsbudget för 2016 med planåren 2017-2020,  

bemyndiga kommunstyrelsen att fördela låneramar för 2016,  

bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2016 uppta lån om ett högsta 

belopp av 150 Mkr att hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn,  

bemyndiga kommunstyrelsen att under 2016 omsätta lån genom att låna upp 

till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016,  

bemyndiga kommunstyrelsen att fördela centrala lönejusteringsmedel 2016 

om maximalt 21 910 tkr till nämndernas kommunbidrag.  

bemyndiga kommunstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar av 

kommunbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena 

inte är av principiell art. 

I övrigt fastställa förslaget till budget för år 2016 samt i budgetförslaget 

uppdrag och inriktningar samt i övrigt godkänna förslaget till plan för åren 

2017 och 2018. 

Yrkanden 

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

Leif Brohede (KD) yrkar på budgetförslag 2015 med planår 2016-

2017 underskriven av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.  
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§ 92 (forts) 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas budget 2015 med 

plan 2017-2018 inklusive Fredrik Nordströms skrivelse 2015-05-11 mot 

budgetförslag 2015 med planår 2016-2017 underskriven av Moderaterna, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt Socialdemokraternas budget 2015 med plan 2017-2018 

inklusive Fredrik Nordströms skrivelse 2015-05-11.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordströms skrivelse Förslag till 

budget 2016 Socialdemokraterna 2015-05-11   

Budget 2016 med plan 2017-2018 Socialdemokraterna 

Budget 2016 med plan 2017-2018, central skrivning 

MBL-protokoll budget 2016 4 och 1 maj 2015 

Budgetförslag 2016 med plan 2017-2018 Moderaterna, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 93 Dnr 2015-000078  

Remissvar regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Västra Götaland- årlig avstämning 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom uppföljningen samt 

övergripande prioriteringar för 2015-2016, i avsikt att nå målen i 

trafikförsörjningsprogrammet och med förslag till yttrande i tjänsteskrivelse 

daterad 20150429.  

  

Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen regionalt 

trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. 

Enligt överenskomna samverkansformer mellan region och kommuner skall 

programmet följas upp och stämmas av en gång per år. Målen för 

kollektivtrafiken utgår från kollektivtrafiken som ett av flera verktyg att gå i 

riktning mot Visionen om Det Goda Livet. Sammanfattningsvis visar 

uppföljningen att kollektivtrafiken under en treårsperiod har utvecklats 

positivt när det gäller resandeutveckling och miljöanpassning. När det gäller 

invånarnas nöjdhet med kollektivtrafiken och anpassning av hållplatser för 

funktionsnedsatta går utvecklingen långsammare. Det krävs samverkan 

mellan kommun och region för att nå målen i programmet.  

Beslutsunderlag 

Trafiksamordnare Sven-Olof Östbergs tjänsteskrivelse 29 april 2015 

Uppföljning av åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan 

kollektivtrafiknämnderna 

2014 års uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet 

Remiss- regionalt trafikförsörjningsprogram  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kollektivtrafiksekretariatet Västra Götalandsregionen 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

Kommunutvecklare Malin Tell 
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§ 94 Dnr 2014-000281  

Ändring av val av ledamöter och ersättare till 
kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2015-
2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande personer: 

Ledamot: Marita Gustavsson, Kommunalpensionärernas pensf, SKPF 

Ersättare: Ingegerd Svensson, Kommunalpensionärernas pensf, SKPF 

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare i KPR. 

Omsorgsnämnden har inkommit med förslag till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Beslut Omsorgsnämnden § 75/150324  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Omsorgsnämnden, avdelningen äldreomsorg 

Kommunala Pensionärsrådet 
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§ 95 Dnr 2014-000472  

Ändring av val av ledamöter och ersättare till 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor för 
mandatperioden 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande personer: 

Ledamöter: Peter Carlsson, RSMH har avgått och ersätts av Hans 

Gustavsson, RSMH. 

Ersättare: Hans Gustavsson, RSMH går upp som ledamot och ersätts av 

Lotta Ström, RSMH. 

Ersättare: Ulla Sandh går in som ersättare för HRF som inte hade någon 

ersättare under 2015-2018. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ändring av ledamöter och ersättare till 

kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Omsorgsnämnden har inkommit 

med förslag till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Beslut omsorgsnämnden § 89/20150421  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Omsorgsnämnden 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(43) 

Sammanträdesdatum 

2015-05-20 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 2015-000177  

Fastställande av avgift för kopior av allmänna 
handlingar för Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tolkförmedling 

Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad 

som framgår av Avgiftsförordningen (1992:191). 

  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap 13 §, har den som önskar 

ta del av allmän handling ”rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia 

av handlingen till den del den får lämnas ut”. Av Avgiftsförordning 

(1992:191) framgår vilka avgifter statliga myndigheter får ta ut för 

utlämnande av handlingar. Tolkförmedling Väst bör tillämpa samma avgift. 

  

För att ett kommunalförbund ska ha rätt att ta ut avgift för utlämnande av 

handling krävs att samtliga medlemmars fullmäktige har fastslagit detta.  

Beslutsunderlag 

Beslut Tolkförmedling Väst § 177 

Tolkförmedling Västs skrivelse den 19 mars 2015 

Bilaga 1 Avgiftsförordning (1992:191) till Tolkförmedling Västs skrivelse  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 97 Dnr 2014-000399  

Besvarande av motion om införande av 
klassmorfar/klassmormor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

följande motivering: 

 

Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde är en lagstyrd 

behörighetskrävande utbildningsverksamhet där undervisning och utbildning 

ingår som helhet. Utbildning är den verksamhet inom vilken undervisningen 

sker utifrån bestämda mål. Undervisning är de målstyrda processer som 

under ledning av lärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande 

och utvecklande av kunskaper och värden. För undervisning och utbildning 

inom skolväsendet krävs det legitimerade lärare som är behöriga att bedriva 

undervisning. 

 

Varje skola har en rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och 

hur det värdeskapande arbetet ska se ut på respektive enhet är därmed rektors 

ansvar. "Klassmorfar" är en namnskyddad benämning på en förening som 

arbetar i skolor runtom i landet. Huruvida respektive enhet ska engagera 

denna förening är upp till varje ansvarig rektor och inte något som barn och 

utbildningsnämnden styr över. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Oskar Ternström (SD) inkom med en motion om att införa 

klassmormor/klassmorfar i skolverksamheten till kommunfullmäktige den 24 

november 2014. I motionen föreslås att ge de nämnder som sysslar med 

skolverksamhet i uppgift att starta ett arbete där klassmormor/klassmorfar 

kan användas i kommunens skolor, att på sikt utveckla detta till att omfatta 

samtliga kommunala skolor i Skara kommun samt att arbetet ska utvärderas 

efter införandet och att resultaten redovisas inför kommunfullmäktige för en 

framtida bedömning.  

Yrkanden 

Oskar Lindblom (SD) yrkar bifall till motionen.  
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§ 97 (forts) 

Propositionsordningar 

Ordförande Fredrik Nordström (S) ställer proposition på lagt förslag mot 

Oskar Lindbloms (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt lagt förslag.  

 Beslutsunderlag 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden § 32/20150326 

Beslut KS § 287/20141217 

Beslut KF § 118/20141124 

Motion om införande av klassmorfar/klassmormor  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(43) 

Sammanträdesdatum 

2015-05-20 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 2013-000425  

Besvarande av motion om giftfri vardag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att de gällande lokala miljömålen medför att kommunen sträva efter att vara 

giftfri, 

 

att kommunens förvaltningar och nämnder, i de fall det är möjligt att 

genomföra, ska arbeta aktivt med att kartlägga och fasa ut eller ersätta 

miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen i sina verksamheter. Arbetet ska 

integreras i den ordinarie verksamheten, men i det fall det är nödvändigt för 

att arbetet ska kunna genomföras ska personalen ha möjlighet att utbilda sig 

inom området, 

 

att upphandling av produkter även i fortsättningen görs enligt 

Miljöstyrningsrådets (Miljöstyrningsrådets verksamhet ligger nu hos 

Konkurrensverket) kriterier och att inom upphandlade varor välja de med 

minst negativ påverkan på miljö och hälsa, 

 

att kommunen fortsätter sitt arbete med att informera medarbetare och 

kommunens invånare om de miljöskadliga ämnen som finns, samt hur vi kan 

arbeta för att minska risken för att människor och miljö exponeras för 

ämnena. 

 

Motionen anses därmed vara besvarad. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Druve Jansson (C) har till kommunfullmäktige den 16 december 

2013 lämnat in en motion om giftfri vardag. I motionen yrkas att Skara 

kommun ska:  

- anta miljömål om att kommunen ska sträva efter att vara giftfri  

- göra en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan 

finnas  

- göra sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter, framförallt inom skola, 

förskola, vård och omsorg  
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§ 98 (forts) 

- ställa krav på giftfria produkter vid upphandling t. ex. genom de kriterier 

som Miljöstyrningsrådet anger, samt  

- agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om oss.  

Motionen remitterades den 2 februari 2014 till samhällsbyggnadsnämnden. 

Den 29 september 2014 återremitterade kommunfullmäktige motionen till 

barn och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt tidigare 

Utförarstyrelsen. Kommunekolog/Miljöstrateg Karin Bovin har sammanställt 

och gjort en bedömning utifrån svaren.  

Beslutsunderlag 

Miljöstrateg/Kommunekolog Karin Bovins tjänsteskrivelse 21 april 2015 

Beslut Omsorgsnämnden § 58/150324  

Beslut Barn och utbildningsnämnden § 8/150122  

Beslut Nämnden för service och teknik § 6/150122  

Beslut KS § 215/141029  

Motion angående giftfri vardag (C)  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 99 Dnr 2015-000154  

Remittering av motion om en bättre företagarmiljö 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till kommundirektören och 

miljö och byggnadsnämnden. 

  

Sammanfattning av ärendet 

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

inkommit med en motion om bättre företagarmiljö. 

I motionen yrkas att Skara kommun ser över möjligheten att instifta 

omlastningscentraler dit lokala producenter kan leverera sina livsmedel som 

sedan körs ut centralt av kommunen, att kommunen utifrån motionen 

intentioner inför en tydlig tidsgräns för kommuners hantering av ärenden 

med automatiskt bifall för den sökande företagets ansökan, om kommunens 

aktörer missar att handlägga ärendet inom rimlig tid samt att kommunen 

beslutar att ge Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att 

färdigställa/grovplanera fler industritomter, även i kommunens 

ytterområden.  

Beslutsunderlag 

Motion om en bättre företagarmiljö (SD)  

Beslut kf § 24 Remittering av motioner  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

Miljö och byggnadsnämnden 
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§ 100 Dnr 2015-000027  

Redovisning av meddelanden Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden 

2015-03-30–2015-05-11.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av meddelanden för perioden 2015-03-30–2015-05-11.  

_____ 
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§ 101 Dnr 2015-000028  

Redovisning av delegationsbeslut Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

2015-03-30–2015-05-11.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2015-03-30–2015-05-11.  

_____ 
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§ 102 Dnr 2015-000194  

Avgifter för barnomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

Skara kommun ska följa förändringarna i förordningen (2001:160) om 

statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och 

fritidshem. Beslutet innebär att inkomsttaket för maxtaxan årligen kommer 

att indexregleras från och med den 1 oktober 2015. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Den 12 mars 2015 skedde en förändring i förordningen 2001:160 som 

innebär att maxtaxan för förskola och skolbarnsomsorg fortsättningsvis 

kommer att indexregleras. 

Från och med den 1 juli 2015 höjs maxtaxetaket med 2,14%. Detta innebär 

en kostnadsökning på 27kr/mån (1287kr – 1260kr = 27kr) för en familj i 

Skara som har ett barn med maxtaxa. 

Då kommunens föreskrifter (KF 1998-06-08 §48, KF 2005-12-19, § 145) om 

taxor och avgifter säger att ändringar först kan gälla från och med tre 

månader efter beslut av kommunfullmäktige, innebär det att det nya 

inkomsttaket för maxtaxan först kan börja gälla från och med den 1 oktober 

2015.  

Beslutsunderlag 

Beslut BUN § 43/150513  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 103 Dnr 2015-000170  

Revidering av reglemente för Götene-Skara 
gemensamma lönenämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för 

Götene-Skara gemensamma lönenämnd.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Lönenämnden beslutade vid lönenämndens möte den 17 november 2014 § 7 

att reglemente för Götene och Skara gemensamma lönenämnd skulle 

revideras.  

Beslutsunderlag 

Beslut Lönenämnden § 13/20150420 

Förslag till reglemente Lönenämnden Skara-Götene  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 104 Dnr 5897-6  

Information om Skara Activity Camp 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

   

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Andersson, intraprenadchef, Peter Gustavsson, MEGA och 

projektledare Viktor Norén informerar kommunstyrelsens ledamöter om 

Skara Activity Camp, ett påbörjat projekt i Skara kommun. Projektet riktar 

sig till ungdomar mellan 11-14 år och är ett läger för barn och ungdomar där 

man kombinerar idrott och kultur under ett och samma tak. 

Visionen och målet för projektet är att bli Sveriges största och ledande 

lägerverksamhet och sätta Skara på kultur och fritidskartan. I arbetet så har 

man satt tre värdeord: Glädje, Gemenskap och Upplevelser. 

Målsättningen är att starta 2016 och ha 4 lägerveckor, två i slutet på juni och 

två i början på augusti. Sammanlagt siktar man på 500 deltagare.  

I Skara finns det bra förutsättningar för att lyckas i och med Vilans 

fritidsområde, nybyggnationer som är på gång, ett rikt föreningsliv, positiv 

lägertrend och den geografiska positionen.  

För idrottsföreningarna blir det en inkomstkälla, fler får upp ögonen för 

deras verksamhet, man överskrider föreningsgränserna och blir en del av 

något större vilket är positivt. 

För Skara kommun så stärks positionen som aktivitetsstad, Skara sätts på 

kultur och fritidskartan och turismnäringen stärks.   

_____ 

 

 

 

 


