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§ 23 Dnr 5221-0  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagens föredragningslista.   

_____      
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§ 24 Dnr 5315-0  

Remittering av motion 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera en motion från Anders Forsberg 

(SD) om en bättre företagarmiljö till kommunstyrelsen för beredning.   

 _____     

Paragrafen ska  skickas till 

Kommunsstyrelsen      
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§ 25 Dnr 2015-000061  

Besvarande av frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att följande frågor besvaras: 

A) Elisabet Stålarm (M) fråga till omsorgnämndens ordförande om 

byggandet av äldreboende. 

B) Gunilla Druve Jansson (C) fråga till kommunstyrelsens fråga angående 

Landsbygdsprogrammet. 

Frågorna och svaren läggs till handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (S) besvarar i egenskap av omsorgsnämndens ordförande 

en av Elisabet Stålarm (M) med kommunfullmäktiges medgivande fram-

ställd fråga om byggandet av äldreboende. 

Fredrik Nordström (S) besvarar i egenskap av kommunstyrelsens ordförande 

en av Gunilla Druve Jansson (C) med kommunfullmäktiges medgivande 

framställd fråga angående Landsbygdsprogrammet.  

_____   
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§ 26 Dnr 2015-000118  

Information om Skara kommun Förvaltnings AB:s 
verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Skara kommun Förvaltnings AB:s ordförande Fredrik Nordström informerar 

om bolagets verksamhet. 

_____      
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§ 27 Dnr 2015-000116  

Information om Skara Energi AB:s verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Skara Energi AB:s ordförande Håkan Ehn informerar om bolagets 

verksamhet.  

 _____     

      

      

      

      

 

 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(47) 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2015-000124  

Information om Centrumbostäder i Skara AB:s 
verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Centrumbostäder i Skara AB:s ordförande Per-Åke Pettersson informerar om 

bolagets verksamhet.  

_____      

      

      

      

      

 

 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(47) 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 2015-000109  

Information om Näringsrådhuset Skara AB:s 
verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Näringsrådhuset Skara AB:s ordförande Fredrik Nordström informerar om 

bolagets verksamhet.  

_____      
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§ 30 Dnr 2015-000105  

Information om Music Development Factory AB:s 
verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Music Development Factory AB:s vd Leif Carlsson informerar om bolagets 

verksamhet.  

_____      
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§ 31 Dnr 2015-000110  

Information om Skara Campus AB:s verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Näringsrådhuset Skara AB:s ordförande Fredrik Nordström informerar om 

bolaget Skara Campus AB:s verksamhet.  

_____      
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§ 32 Dnr 2015-000125  

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder 
samt enskilda förtroendevalda för 2014 års förvaltning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden samt enskilda 

förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden samt enskilda 

förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden samt enskilda 

förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

Kommunfullmäktige beviljar omsorgsnämnden samt enskilda förtroende-

valda i nämnden ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

Kommunfullmäktige beviljar Skara-Götene utförarstyrelse för service och 

teknik samt enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2014 års 

förvaltning. 

Kommunfullmäktige beviljar Skara-Götene räddningsnämnd samt enskilda 

förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen samt enskilda förtroende-

valda i nämnden ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

Kommunfullmäktige beviljar demokratiberedningen samt enskilda för-

troendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

Kommunfullmäktige beviljar valnämnden samt enskilda förtroendevalda i 

nämnden ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige motiverar sitt beslut med hänvisning till revisorernas 

skrivelse.  

Jäv 

Det antecknas till protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige som 

varit ledamöter och ersättare i granskade nämnder och styrelser inte deltar i 

behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande 

honom eller henne. 

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Samtliga nämnder   
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§ 33 Dnr 2015-000072  

Årsredovisning Skara kommun 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultaträkning, balansräkning och 

finansieringsanalys samt i övrigt godkänna Årsredovisning 2014 för Skara 

kommun.  

Kommunfullmäktige beslutar att inom det egna kapitalet reservera 4 134 tkr 

avseende överskott från 2014 i resultatutjämningsreserven.  

Sammanfattning av ärendet 

Årets resultat uppgår till 14,3 mnkr, (föregående år 40,7 mnkr). Detta är  

14 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Det finns ett par större anled-

ningar till det förbättrade resultatet. Dels har skatteintäkter och generella 

bidrag inkommit med 4,3 mnkr bättre än budget. Dels har pensionskost-

naderna varit 4,4 mnkr lägre än budgeterat. Därutöver redovisas överskott 

mot budget för reavinster och finansnetto om ca 2,6 mnkr. Resultatet uppgår 

till 1,6 % (4,8 %) av skatter och generella bidrag. Resultat efter balanskravs-

justering är 12,9 mnkr då avdrag görs för reavinster. Nämndernas verksam-

heter avviker från budget med 1 mnkr. Kommunen inklusive de kommun-

ägda bolagen redovisar ett sammanställt resultat om 33,5 mnkr (56,1 mnkr).  

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse 2015-03-25. 

Årsredovisning 2014. 

Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2015, § 63.  

Yrkanden 

Fredrik  Nordström (S) med instämmande av Elisabet Stålarm (M) och Leif 

Brohede (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____      

 Paragrafen ska skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomchef Sören Andersson 

Budgetekonom Jan Andersson 

Redovisningsekonom Arja Laaksonen     
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§ 34 Dnr 5829-0  

Resultatreglering 2014 för Skara kommuns nämnder 
och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om 2014 års resultatreglering och att utgående 

ackumulerat resultat fastställs till 10 927 tkr enligt fördelning i tjänsteskri-

velsen daterad 20150325. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Nämndernas resultat ska föras över åren och ackumuleras vidare till kommande 

år. Överskott kan få disponeras och underskott ska arbetas in. Styrningen ska ge 

incitament till nämnder att ha en verksamhet som ryms inom angivna medel 

samt att kunna använda överskott till specifika satsningar som inte ökar kost-

nadsstrukturen över tid.  

 

Resultatreglering innebär att man värderar orsaker till över/underskott och bedö-

mer om resultatet i sin helhet ska läggas till det ackumulerade resultatet eller om 

det ska justeras.  

 

Resultatjustering görs för Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd och sätts 

till 0 i utgående resultat 2014.  

 

Omsorgsnämndens resultat justeras med 7 723 tkr och sätts till 0 kronor i utgå-

ende resultat 2014 för att ge nämnden bättre möjlighet att nå ekonomisk balans 

2015. Nämnden har två år i rad haft större underskott som reglerats kopplade till 

ökade kostnader för försörjningsstöd och placeringar. Nämnden har att justera 

sin verksamhet efter kommunfullmäktiges budgetbeslut.  

 

KS justeras ned med 2 634 tkr. Nedjustering till 3 mnkr motiveras med att det 

får anses orimligt att i anspråkstaga mer för tillfälliga insatser i relation till 

budget-omslutning.  

 

Serviceutskottets överskott om 13 221 tkr justeras bort då utskottet försvinner. 

Den nya tekniska nämnden är i stort finansierade utifrån årliga interna köp och 

sälg varför överföring inte sker. Detsamma gäller för utförarstyrelsen som är 

motparten till serviceutskottet.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens resultat justeras också i sin helhet utifrån att verk-

samheten har flyttats till KS.  

 

 

 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(47) 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

§ 34 forts. 

 

För att disponera överskottet krävs enligt ekonomistyrprinciperna att särskilt be-

slut tas av kommunstyrelsen. Underskott ska arbetas in under kommande 3 års-

period.  

 

Försiktighet krävs vid ianspråktagande av ackumulerat överskott. Det ackumu- 

lerade överskottet får enligt reglementet för ekonomistyrning endast användas 

för att finansiera tillfälliga insatser.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse den 26 mars 2015.  

Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2015, 64.    

Yrkanden 

Fredrik Nordström (S) med instämmande av Leif Brohede (KD): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 _____     

Paragrafen ska skickas till  

Samtliga nämnder  

Ekonomchef Sören Andersson 

Budgetekonom Jan Andersson 

Redovisningsekonom Arja Laaksonen    
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§ 35 Dnr 5829-5  

Ombudgetering av investeringar 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med huvudprincip i ekonomistyr-

ningsprinciper om ombudgetering av investeringsmedel från 2014 till 2015 

enligt bifogad investeringsrapport per projekt daterad 2015-03-26 .  

  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomistyrprinciperna fastställer att påbörjade investeringar som ej är 

avslutade överförs till kommande år. Investeringar som ej är påbörjade 

beslutas på nytt.  

Nämnderna ska slutredovisa investeringar överstigande 2,5 mnkr till 

Kommunstyrelsen.  

Nämnderna ska begära startbesked från kommunstyrelsen för investeringar 

överstigande 2,5 mnkr.  

Ett nytt budgetbeslut KF 2013-11-18 § 85 har tagits vad avser den nya 7-9 

skolan varför investeringsbudget för detta projekt inte regleras vidare. 

Nedlagda kostnader fram till 2014-01-01 ska avräknas det nya budgeterade 

beloppet.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse 26 mars 2015. 

Bilaga Ombudgeteringar av investeringar 2014. 

Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2015, § 65. 

 _____  

Paragrafen ska skickas till 

Samtliga nämnder  

Ekonomchef Sören Andersson 

Budgetekonom Jan Andersson 

Redovisningsekonom Arja Laaksonen         
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§ 36 Dnr 2015-000111  

Ekonomiska och verksamhetsmässiga styrprinciper i 
Skara kommunkoncern 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ekonomiska och verksamhets-

mässiga styrprinciper i Skara kommunkoncern med följande justeringar: 

- Ansvarig nämnd (s.8) - Ansvarig nämnd för exploatering och samhälls-

utbyggnad är kommunstyrelsen 

- Investeringsnivåer (s.9) 

o Belopp upp till 2,5 mkr - beslut i kommunfullmäktige 

o Belopp mellan 2,5 - 5 mkr - beslut i ansvarig nämnd 

o Belopp överstigande 5 mkr - beslut i kommunstyrelsen 

- Specifikt ansvar och roller (s.11) - Kommunstyrelsen beslutar senast i april 

varje år om resultatreglering. 

- I övrigt genomföra en översyn av mål och inriktningsbegrepp för ökad 

överensstämmelse med budgetdokumentet. 

o Strategisk inriktning - avser perspektiv 

o Strategiskt mål - avser verksamhet 

o Uppdrag - avser konkret insats, åtgärd, aktivitet. 

Ett tillägg i det tredje stycket, i inledningen på sid. 182, i sista meningen ska 

ha följande lydelse: 

Resultatkrav ska därför ställas utifrån helhetssyn på ekonomi, personal, 

prestationer, kvalité och långsiktig hållbarhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Sören Andersson redogör för de ekonomiska styrprinciperna i 

Skara kommunkoncern.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse Ekonomi och verksamhetsstyrning i Skara kommun. 

Skrivelse yrkande kommunstyrelsens ordförande 7 april 2015. 

Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2015, § 66.  
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§ 36 forts. 

Yrkanden 

Fredrik Nordström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, inklusive 

Gunilla Druve Janssons tilläggsyrkande. 

Gunilla Druve Jansson (C): Tilläggsyrkande om ett tillägg i det tredje 

stycket, i inledningen på sid. 182, i sista meningen ska ha följande lydelse: 

 

Resultatkrav ska därför ställas utifrån helhetssyn på ekonomi, personal, 

prestationer, kvalité och långsiktig hållbarhet. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan fatta beslut i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och Gunilla Druve Jansson tilläggsyrkande och 

finner att så beslutas. 

 _____    

Paragrafen ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef Sören Andersson  

Budgetekonom Jan Andersson 

Redovisningsekonom Arja Laaksonen     
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§ 37 Dnr 5829-4  

Könsuppdelad statistik 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisad könsuppdelad statistik för 2014 

och lägger redovisningen till handlingarna. 

   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2009-10-26 att omsorgs-

nämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 

kommunledningsförvaltningen ska redovisa så kallad könsuppdelad statistik 

från sina verksamheter. Respektive nämnder tog fram område som var 

relevant att redovisa gällande skillnader mellan könen. Det underlag som 

kommunledningsförvaltningen lämnar redovisas i det personalekonomiska 

bokslutet för år 2014.   

Beslutsunderlag 

Kvalitetscontroller Agneta Johansson-Ståhlmans tjänsteskrivelse 24 mars 

2014. 

Könsuppdelad statistik 2014. 

Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2015, § 68.   

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Kvalitetscontroller Agnetha Johansson-Ståhlman  

Samtliga nämnder     
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§ 38 Dnr 2015-000082  

Tilläggsinvestering 2015 till Räddnings-/Lednings-
centraler i Skara och Götene  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Räddningsnämndens ansökan om 

tilläggsinvesteringsmedel på 1 200 tkr för att genomföra investeringar i ny 

teknik i de båda räddningscentralerna i Skara och Götene kommun. Beslutet 

gäller under förutsättning att staten via MSB beslutar om att bidra med 50% 

av totalkostnaden. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsterna Falköping-Tidaholm och Skara-Götene har under 2014 

genomfört en besluts- och ledningsstödsanalys av de båda organisationerna, 

inför de föreslagna organisationsförändringarna med införandet av en 

gemensam kommunsamordningscentral. Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) har bistått med konsulthjälp vid framtagandet av 

analysen. Analysen har presenterats vid samverkansmöte mellan Skara och 

Götene kommuner under hösten 2014 och för den gemensamma Räddnings-

nämnden. Under vintern har sedan konsulten tagit fram ett åtgärdsförslag för 

”Besluts och ledningsstöd” vid de båda räddningstjänsterna (Bilaga). Även 

en kostnadskalkyl har tagits fram till åtgärdsförslaget. Totalkostnaden för 

båda räddningstjänsterna är beräknad till 5 675 tkr. För Skara-Götenes del är 

totalkostnaden beräknad till 2 100 tkr, varav staten går in och delfinansierar 

projektet med 50%, då det är en del i kommunernas kris- och lednings-

system. Delbeslut två, att flytta fram investeringen i nya FIP-fordon i Skara 

och Götene till 2016, hänger samman med förslaget på ny organisation för 

räddningstjänsten och pågående organisationsutredning. Behovet av att 

investera i nya fordon är stort, men det är viktigt att upphandlingsunderlaget 

till FIP-fordonen blir rätt. Beroende på vilket beslut som tas för räddnings-

tjänstens organisation under 2015, för införande av eventuell ny organisation 

från och med 2016, bör investeringen flyttas fram till 2016. Personalstyrkor, 

kompetensnivåer, arbetsschema mm har påverkan på hur FIP-fordonet ska 

utformas för att utgöra en så effektiv resurs som möjligt vid framtidens 

räddnings- och IVPA-insatser. Vid budgetbeslut i juni 2015 kommer rädd-

ningstjänstens organisation att beslutas. Då finns även förutsättningarna för 

att ta fram upphandlingsunderlaget till nya FIP-fordon och gå ut med en 

upphandling under hösten 2015. Då blir leveransdatumet troligen under Q1 

2016.  
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§ 38 forts. 

Beslutsunderlag 

Beslut Räddningsnämnden § 29/150226.  

Besluts och ledningsanalys. 

Åtgärdsanalys.  

Räddningschef Roger Almgrens tjänsteskrivelse 17 februari 2015. 

Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2015, § 70.  

_____    

Paragrafen ska skickas till 

Räddningsnämnden 

Räddningschef Roger Almgren 

Ekonomichef Sören Andersson  

Budgetekonom Jan Andersson 

Redovisningsekonom Arja Laaksonen          
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§ 39 Dnr 2014-000453  

Besvarande av motion om den kommunala vägplanen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 att gällande prioritering i vägplanen fortfarande är aktuell  

 att sända vägplanen till Skaraborgs kommunalförbund som ett 

underlag för prioritering av bärighetsåtgärder i det mindre vägnätet  

 att då en ny prioritering av bärighetsanslagen har gjorts, uppdra åt 

kommun-styrelsen att aktualisera frågan om förskottering för 

kvarvarande vägar i vägplanen  

Motionen anses därmed besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Kvarndal (C) inkom med en motion om den kommunala vägplanen till 

kommunfullmäktige den 15 december 2015. I motionen föreslås att den 

kommunala vägplanen genomförs enligt den prioriteringslista som antagits. 

På listan finns fortfarande vägar som inte åtgärdats. Enligt motionen bör 

pengar för att genomföra åtgärderna finnas i Trafikverkets bärighetsplan och 

om så inte är fallet bör kommunen förskottera pengar för asfaltering av i 

första hand väg 2742 (Åsaka – E20), väg 2736 8 (Sk Åsaka – E20) och väg 

2678 (Simmatorp – Marum). Åtgärderna bör utföras under åren 2015-2016.  

Beslutsunderlag 

Planarkitekt Erik Alnemars tjänsteskrivelse 13 mars 2015. 

Beslut KS § 21/150204. 

Beslut KF § 135/141215. 

Motion om den kommunala vägplanen (C). 

Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2015, § 62.  

_____      

Beslutet ska skickas till 

Planarkitekt Erik Alnemar      
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§ 40 Dnr 2014-000273  

Besvarande av motion om minnesplats för att hedra 
Uno Bohman 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avvakta med namnsättning av hedersplats 

med hänvisning till rekommendationer avseende tidperioden sedan 

personens bortgång.  

Motionen anses därmed besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Karl-Gustav Bynke och Anita Afzelius-Alm (FP) har till kommunfullmäk-

tige den 29 september 2014 inkommit med en motion om hederplats för att 

hedra Uno Bohman. I motionen yrkas att kommunen hedrar Uno Bohmans 

minne genom att uppkalla en gata eller plats efter honom. Kommunen 

tillämpar Ortnamnsrådets riktlinjer för memorialnamn som kan samman-

fattas, att ett memorialnamn tillkommit enligt god ortnamnssed förutsätter en 

förtjänstfull och avliden person som bar ett lättanvänt namn och hade en klar 

och tydlig relation till den namngivna platsen. Det är klokt att låta tiden 

hinna ge perspektiv på personen och hans gärning.  

Beslutsunderlag 

Kommunikationschef Peter Bloms tjänsteskrivelse 25 mars 2015. 

Beslut Myndighetsnämnden § 10/2015. 

Beslut KS § 212/141029. 

Motion om hedersplats för att hedra Uno Bohman (FP). 

Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2015, § 75.  

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Kommunikationschef Peter Blom  

Miljö- och byggnadsnämnden          

      

 

 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(47) 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr 2014-000252  

Besvarande av motion om att inrätta en livsmedels-
policy för att motsvara kraven i svensk livsmedels-
produktion 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att uppdra åt 

Nämnden för Service och Teknik att utarbeta en Kost- och Livsmedels-

policy. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Druve Jansson (C) har till kommunfullmäktige den 29 september 

2014 lämnat in en motion om att inrätta en livsmedelspolicy för att motsvara 

kraven i svensk livsmedelsproduktion. I motionen yrkas att Skara kommun 

ska upprätta en livsmedelspolicy i syfte att höja kvaliteten på maten som 

upphandlas samt att policyn ska utformas så att kommunen kan upphandla 

livsmedel som är producerade i enlighet med föreskrifter i EU:s livsmedels-

lagstiftning, men kompletteras av svensk lagstiftning där den ställer högre 

krav.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordströms remissvar 2 mars 2015. 

Beslut Nämnden för Service och teknik § 7/2015. 

Beslut Ks § 211/15. 

Motion om att inrätta en livsmedelspolicy för Skara kommun (C). 

Kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2015, § 40.  

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Nämnden för service och teknik      
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§ 42 Dnr 2014-000307  

Besvarande av motion om mat för livet och framtiden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att uppdra åt 

Nämnden för Service och Teknik att utarbeta en Kost- och Livsmedels-

policy. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Gunnarsson (MP) med flera har till kommunfullmäktige den  

29 september 2014 lämnat in en motion om mat för livet och framtiden. I 

motionen yrkas att Skara kommun upprättar en kost och livsmedelspolicy 

som kan ligga till grund för den upphandling som sker från kommunens sida. 

Kost och livsmedelspolicyn ska vara utformad så att den förutom livsmedels-

lagstiftningen även ställer krav på mål för andelen ekologiskt samt att den 

följer svensk djurskyddslagstiftning. Kost och livsmedelspolicyn ska även 

innehålla krav på att importerade varor följer FN:s ILO-konventioner och 

kommer från rättvis handel, där Fairtrade-märkning tillämpas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordströms remissvar 2 mars 2015. 

Beslut Nämnden för Service och teknik § 8/15. 

Beslut KS § 213/14. 

Motion om mat för livet och framtiden (MP). 

Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2015, § 41.  

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Nämnden för service och teknik      
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§ 43 Dnr 2014-000308  

Besvarande av motion om Barn och unga - nyckeln till 
framtiden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att den 

politiska ledningen avser att återkomma med förslag till hur detta ska 

organiseras och finansieras i kommande budgetprocess. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Gunnarsson (MP) med flera har till kommunfullmäktige den  

29 september 2014 lämnat in en motion om barn och unga- nyckeln till 

framtiden. I motionen yrkas att Skara kommun avsätter fem miljoner i en 

social investeringsfond. Fondens medel är avsedda att investeras i barns och 

ungar trygga uppväxt i Skara kommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordströms remissvar 2 mars 2015. 

Beslut Barn och utbildningsnämnden § 22/14. 

Beslut Omsorgsnämnden § 23/14. 

Beslut KS § 214/14. 

Motion om Barn och unga- nyckeln till framtiden (MP). 

Kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2015, § 42.  

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden     
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§ 44 Dnr 2015-000048  

Förtydligande av arvodesreglementet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till förtydligande avseende 

årsarvoden enligt följande: 

 Att stycke fem läggs till med lydelsen: "För kommunstyrelsens förste 

vice ordförande utgår inte arvode, ersättning för förlorad arbetsför-

tjänst eller sammanträdesarvode för uppdrag inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde." 

 I stycke sex stryks den sista meningen "uppdraget bedöms motsvara 

50 % av heltid" och läggs till med meningen "Ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst utgår ej."         

 I stycke sju tillförs meningen "Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

utgår ej."  

Ett nytt 4:e stycke införs under 1 § i reglementet med lydelsen:  

 3§ gäller dock för omsorgsnämndens ordförande, barn- och 

utbildningsnämndens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande för uppdrag utanför deras respektive nämnder. 

Sammanfattning av ärendet 

Arvodesreglementet behöver förtydligas. Följande förslag kommer från 

personalutskottet Att stycke fem läggs till med lydelsen: "För kommunsty-

relsens förste vice ordförande utgår inte arvode, ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst eller sammanträdesarvode för uppdrag inom kommunstyrel-

sens verksamhetsområde." - I stycke sex stryks den sista meningen "upp-

draget bedöms motsvara 50 % av heltid" och läggs till med meningen 

"Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej." - I stycke sju tillförs 

meningen "Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej."  

Beslutsunderlag 

Pu § 8/20150218. 

Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse 18 februari 2015. 

Bilaga till reglemente om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 

Skara kommun för mandatperioden 2015-2018 med föreskrifter, anvisningar 

och kommentarer. 

Kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2015, § 29.  
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§ 44 forts. 

Yrkanden 

Håkan Ehn (S): Ett nytt 4:e stycke införs under 1 § i reglementet med 

lydelsen:  

 

3§ gäller dock för omsorgsnämndens ordförande, barn- och utbildnings-

nämndens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande för upp-

drag utanför deras respektive nämnder. 

      

Propositionsordningar 

 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige kan fatta 

beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag och Håkan Ehns tilläggs-

yrkande och finner att så beslutas. 

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens ordförande Michael Karlsson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Sebastian Clausson 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Håkan Ehn 

Personalchef Kjell-Ove Karlsson 

Löneenheten      
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§ 45 Dnr 2015-000049  

Förslag partistöd mandatperioden 2015-2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutaratt fastställa oförändrat partistöd i jämförelse 

med mandatperioden 2011-2014. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Partistödet, både grundstöd och mandatbundet stöd är knutet till riksdags-

mannaarvodet på samma sätt som ordförandearvodena. Ett grundstöd på 

30% av riksdagsledamöternas månadsarvode utgår årligen till de politiska 

partier som är representerade i fullmäktige. Ett mandatbundet stöd på 25 % 

av riksdagsledamöternas månadsarvode utgår årligen till de politiska partier 

som är representerade i fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

PU § 9/20150218. 

Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse 18 februari 2015. 

Kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2015, § 30.  

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Personalchef Kjell-Ove Karlsson 

Redovisningsekonom Arja Laaksonen 

Löneenheten      
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§ 46 Dnr 2015-000041  

Personalbokslut för Skara kommun 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna personalbokslut 2014 för Skara 

kommun, med tillägget att det under rubriken Chefer med ekonomi- och och 

personalansvar även redovisas hur många chefer som har tio eller färre 

medarbetare. 

  

Sammanfattning av ärendet 

I Personalbokslut 2014 kan konstateras att antalet tillsvidareanställda har 

minskat och att tidsbegränsat anställda ökat. Totalt har antalet medarbetare 

per chef minskat men trots det är det något fler chefer som har fler än  

30 medarbetare jämfört med föregående år. Den genomsnittliga sysselsätt-

ningsgraden ökar glädjande nog. Vad gäller sjukfrånvaron så fortsätter den 

att öka men anmärkningsvärt är att sjukfrånvaron över 60 dagar i förhållande 

till den totala sjukfrånvaron har minskat.  

Beslutsunderlag 

PU § 5/20150218. 

Personalbokslut Skara kommun 2014. 

Kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2015, § 32.  

 _____     

Paragrafen ska skickas till  

Samtliga nämnder 

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid 

Personalchef Kjell-Ove Karlsson 

Kanslichef/kommunjurist Mikael Hätting 

Ekonomichef Sören Andersson 

Kommunikationschef Peter Blom    
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§ 47 Dnr 2014-000303  

Förstärkning av omsorgsnämndens budget 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag om att förstärka 

omsorgsnämndens budget under 2015 med 4 mnkr. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har förslag på fördelning av medel; Ekonomiskt bistånd 

2,2 mnkr Familjehem 1,2 mnkr HVB ungdom 0,6 mnkr Kostnader för 

ekonomiskt bistånd har under de senaste åren ökat och verksamheten 

redovisar underskott. Det ekonomiska biståndet har ett starkt samband med 

utvecklingen på arbetsmarknaden och hur de statliga trygghetssystemen är 

utformade. Främst har antalet personer i ekonomiskt bistånd med sociala 

hinder och sjukskrivning ökat. Kostnaderna för placeringar av barn och unga 

på HVB och familjehem har också ökat och även här redovisas underskott. 

Antalet vårddygn i familjehem har ökat med ca 70 % sedan 2010 samtidigt 

som den genomsnittliga dygnskostnaden har ökat med 50 %. Fler familje-

hem är konsulentledda och den brist som finns på familjehem pressar upp 

priserna. I förhållande till 2013 har det under 2014 även skett en ökning av 

antalet vårddygn för barn placerade på HVB. Under 2015 kommer förvalt-

ningen jobba med fortsatt utveckling av hemmaplanslösningar.  

Beslutsunderlag 

ON § 13/2015. 

Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldts tjänsteskrivelse 21 januari 2015. 

KF § 121/2014. 

Kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2015, § 33.  

Yrkanden 

Michael Karlsson (S) med instämmande av Suzanne Johansson (C): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag.  

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Omsorgsnämnden  

Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldt  

Ekonomiavdelningen    
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§ 48 Dnr 2015-000054  

Riktlinjer för kommunikation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Kommunikationsplan 2012-06-18, 

§ 58 . 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för kommunikation, samt att 

fortsättningsvis överlåta till kommunstyrelsen att besluta om ändringar i 

riktlinjerna. Riktlinjerna baseras på den tidigare kommunikationsplanen, 

men innehåller följande förändringar:  

Förtydligande och tillägg under rubrikerna Kommunikation, Ansvar, 

Strategisk kommunikation, Massmediarelationer, Grafisk profil samt språk.  

Tillägg av två helt nya rubriker; Kommunikationsplanering och Målgrupper 

och kanaler. Tillägg av hänvisningar till ytterligare styrdokument och 

manualer för olika kommunikationsområden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan den nuvarande kommunikationsplanen antogs av kommunfullmäktige 

i juni 2012 har kommunen i en större omfattning satsat på kommunikation i 

hela organisationen. Kommunikationsavdelningen arbetar i mycket högre 

utsträckning med extern kommunikation, varumärkeskommunikation och att 

bygga relationer med målgrupper. Detta kräver nya förhållningssätt och 

tydliga förväntningar på alla medarbetares och förtroendevaldas uppgift att 

bidra när de företräder Skara kommun. Därav har vi reviderat kommunika-

tionsplanen, som är det minsta alla medarbetare, chefer/ledare och för-

troendevalda ska känna till om hur Skara kommun arbetar med kommunika-

tion. Vi har också bytt namn på kommunikationsplanen till riktlinjer för 

kommunikation, för att förtydliga dokumentets innehåll, och därmed kan 

kommunstyrelsen fortsättningsvis beslut om riktlinjerna.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunikationsplan 2012-06-18, § 58. 

Riktlinjer för kommunikation. 

Kommunikatör Hanna Wallgrens tjänsteskrivelse 17 februari 2015. 

Kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2015, § 37. 

_____      
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§ 48 forts. 

Paragrafen ska skickas till   

Kommunikatör Hanna Wallgren 

Kommunikationschef Peter Blom   

Kansliet  
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§ 49 Dnr 2015-000099  

Årlig uppföljning av miljöstrategin 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningen och lägga den till 

handlingarna. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 april 2011 § 33 beslutade Kommunfullmäktige att anta Miljöstrategi 

för Skara kommun 2011-2014. Miljöstrategin följs upp årligen. Den 9 april 

2014 togs beslut i Kommunstyrelsen om att det ska tas fram en ny miljö-

strategi för Skara kommun, samt att den nuvarande miljöstrategin (Skara 

kommuns miljöstrategi 2011-2014, antagen av Kommunfullmäktige den  

26 april 2011) gäller fram till dess att en ny har tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Kommunekolog/Miljöstrateg Karin Bovins tjänsteskrivelse 24 mars 2015. 

Uppföljning 2014- Miljöstrategi för Skara kommun 2011-2014. 

Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2015, § 74.  

_____      

 Paragrafen ska skickas till 

Kommunekolog/Miljöstrateg Karin Bovin 

Miljö- och byggnadsnämnden     
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§ 50 Dnr 2015-000058  

Ansvarsfrihet 2014 för Kommunalförbundet Göliska IT 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen och de enskilda 

ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Kommunfullmäktige motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas 

yttrande. 

Jäv 

Jessica Bredenberg (S) och Gunilla Druve Jansson (C) anmäler jäv och 

deltar inte i beslutet. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna för Kommunalförbundet Göliska IT har granskat kommunalför-

bundets verksamhet under år 2014. Granskningen har omfattat en genom-

gång av direktionens handlingar och protokoll samt granskning av delårs-

rapport och årsredovisning. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de denskilda ledamöterna 

beviljas ansvarasfrihet för verksamhetsåret 2013.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Göliska IT, inkommen den 19 

februari 2015. 

Revisionsberättelse 2014 förKommunalförbundet Göliska IT den 20 februari 

2015. 

Granskningsrapport 2014för Kommunalförbundet Göliska IT den 19 februari 

2015. 

Protokoll från sammanträde meddirektionen förGöliska IT den 17 februari 

2015.  

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Göliska IT, c/o Helena Ljunggren 

och Anders Thörn    

Jessica Bredenberg 

Gunilla Druve Jansson 
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§ 51 Dnr 2015-000121  

Ansvarsfrihet 2014 för Kommunalförbundet Skara-
borgsvatten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionens ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Kommunfullmäktige motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas 

skrivelse. 

 

Jäv 

Rolf Kvarndal (C) och Håkan Ehn (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten har överlämnat sin årsredovisning för 

2014 till kommunal behandling. Revisorerna tillstyrker i sin revisionsbe-

rättelse att de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhets-

året.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Skaraborgsvatten, inkommen 

den 7 april 2015. 

Revisionsberättelse 2014för Kommunalförbundet Skaraborgsvatten den 18 

mars 2015. 

Granskningsrapport 2014 för Kommunalförbundet Skaraborgsvatten den 17 

mars 2015. 

Protokoll från direktionen för Skaraborgsvatten den 5 mars 2015.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

Rolf Källman 

Håkan Ehn 

Rolf Kvarndal 

Ann-Christin Hellman      
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§ 52 Dnr 2015-000115  

Ansvarsfrihet 2014 för Avfallshantering Östra 
Skaraborg  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen och de enskilda 

ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Kommunfullmäktige motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas 

skrivelse. 

 

Jäv 

Rolf Kvarndal (C) och Håkan Ehn (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har 

granskat 2014 års delårsrapport och årsredovisning samt direktionens 

protokoll och handlingar inkluderande utförd intern kontroll. I samband med 

granskningarna har möten hållits med den verkställande ledningen. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra 

Skaraborg, inkommen den 23 mars 2015. 

Revisionsberättelse 2014 för Kommunalförbundet Avrfallshantering Östra 

Skaraborg den 31 mars 2015. 

Granskningsrapport 2014 för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra 

Skaraborg den 30 mars 2015. 

Beslut från sammanträde med direktionen för Kommunalförbundet 

Avfallshantering Östra Skaraborg den 23 mars 2015, § 1.  

_____      

Paragrafen ska skickas till  

Kommunalförbundet AÖS 

Martin Johansson 

Rolf Källman 

Håkan Ehn 

Rolf Kvarndal 

      

 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(47) 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 2015-000096  

Redovisning av obesvarade motioner 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av obesvarade motioner 

2015 antecknas i protokollet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunsty-

relsen två gånger varje år redovisa de motioner vilkas beredning ännu inte 

slutförts. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och i oktober.  

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare Hanna Ohlsson Bredhs tjänsteskrivelse 30 mars 2015. 

Sammanställning av obesvarade motioner 2015. 

Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2015, § 76.  

_____      
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§ 54 Dnr 2015-000097  

Redovisning av genomförda och inte genomförda 
motioner som bifallits eller delvis bifallits av kommun-
fullmäktige 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av genomförda och inte 

genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits antecknas till 

protokollet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska nämnderna två 

gånger varje år redovisa genomförda och inte genomförda motioner som 

bifallits och delvis bifallits av kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras 

på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Redovisningar har kommit från barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 

fritidsnämnden, omsorgsnämnden, räddningsnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden samt Nämnden för service och teknik.  

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare Hanna Ohlsson Bredhs tjänsteskrivelse den 31 mars 

2015. 

Räddningsnämndens redovisning den 1 april 2015. 

Omsorgsnämndens redovisning den 25 mars 2015. 

Nämnden för service och teknik redovisning den 24 mars 2015. 

Miljö och byggnadsnämndens redovisning den 26 mars 2015. 

Barn och utbildningsnämndens redovisning den 31 mars 2015. 

Kultur och fritidsnämndens redovisning den 25 mars 2015. 

 Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2015, § 77. 

_____      
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§ 55 Dnr 2014-000440  

Avsägelse av uppdraget som ledamot Ester 
Bergmanssons donationsfond, Inga Lundström (M), 
samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Inger Janson (M) till ny ledamot i stiftelsen Ester 

Bergmanssons donationsfond för resterande del av mandatperioden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Inga Lundström (M) avsäger sig i skrivelse den 29 januari 2015 sitt uppdrag 

som ledamot i stiftelsen Ester Bergmanssons donationsfond. Kommunfull-

mäktige beslutade den 23 februari 2015, § 21, att bordlägga ärendet till nästa 

sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser Inger Janson (M) till 

ny ledamot i stiftelsen Ester Bergmanssons donationsfond för resterande del 

av mandatperioden.  

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Ester Bergmanssons donationsfond 

c/o ekonom Lisbeth Andersson 

Inga Lundström 

Inger Janson 

Kansliet       
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§ 56 Dnr 2014-000444  

Avsägelse av uppdraget som ledamot i stiftelsen 
Herman Hallgrens minnesfond - Mors minne, Inga 
Lundström (M), samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Leif Chressman (M) till ny ledamot i stiftelsen 

Herman Hallgrens minnesfond – Mors minne för resterande del av 

mandatperioden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Inga Lundström (M) avsäger sig i skrivelse den 29 januari 2015 sitt uppdrag 

som ledamot i stiftelsen Herman Hallgrens minnesfond – Mors minne. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015, § 20, att bordlägga 

ärendet till nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser Leif Chressman (M) 

till ny ledamot i stiftelsen Herman Hallgrens minnesfond – Mors minne för 

resterande del av mandatperioden.  

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Stiftelsen Herman Hallgrens minnesfond 

Inga Lundström 

Leif Chressman 

Kansliet      
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§ 57 Dnr 2015-000148  

Avsägelse av uppdraget som ledamot av direktionen 
för Göliska IT, Ulrika Strandroth Frid, samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och utser Sune Johansson (S) till 

ny ledamot av direktionen för Göliska IT för resterande del av mandat-

perioden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Strandroth Frid avsäger sig i skrivelse den 22 april 2015 uppdraget 

som ledamot av direktionen för Göliska IT.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser Sune Johansson (S) 

till ny ledamot av direktionen för Göliska IT för resterande del av mandat-

perioden.  

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Göliska IT, c/o Helena Ljunggren 

Sune Johansson 

Löneenheten 

Kansliet      
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§ 58 Dnr 2015-000135  

Avsägelse av politiska förtroendeuppdrag, Salam 
Ameri (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

 

Fyllnadsval till Skara Energi AB och Miljö- och byggnadsnämnden tas upp 

på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2015. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Salam Ameri (S) avsäger sig i skrivelse den 20 april 2015 sina politiska 

förtroendeuppdrag som ersättare i Skara Energi AB och ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och 

att fyllnadsval till Skara Energi AB och Miljö- och byggnadsnämnden tas 

upp på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2015. 

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Valberedningen 

Kansliet      
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§ 59 Dnr 2015-000030  

Avsägelse av uppdraget som ordinarie lekmanna-
revisor för Music Factory Development AB, samt 
fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Eva Eriksson (C) till ordinarie lekmannarevisor 

för Music Factory Development AB för resterande del av mandatperioden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015, § 17, bl.a. om val av 

lekmannarevisorer i kommunens helägda aktiebolag. Marita Breman Lindell 

valdes felaktigt till lekammarevisor i Music Factory Development AB, 

varför hon i skrivelse den 3 mars 2015 avsäger sig uppdraget. I protokoll 

från revisionen den 12 januari 2015, § 2, föreslås Eva Eriksson (C) till 

ordinarie lekmannarevisor i Music Factory Development AB.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och 

utser Eva Eriksson (C) till ordinarie lekmannarevisor för Music Factory 

Development AB för resterande del av mandatperioden.  

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Music Factory Development  

Revisionen 

Eva Eriksson 

Marita Breman Lindell 

Löneenheten 

Kansliet 
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§ 60 Dnr 2014-000323  

Avsägelse av politiska förtroendeuppdrag, Selma 
Mujanovic (M), samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och hemställer hos länsstyrelsen 

om ny röstsammanräkning. Dnr KS 2014-323 

Kommunfullmäktige utser Annika Abrahamsson (M) till ny ersättare i 

omsorgsnämnden för resterande del av mandatperioden. Dnr KS 2015-156  

Sammanfattning av ärendet 

Selma Mujanovic (M) avsäger sig i skrivelse den 27 april 2015 sina politiska 

förtroendeuppdrag. 

Selma Mujanovic är ersättare i kommunfullmäktige och omsorgnämnden.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och 

hemställer hos länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. Till ny ersättare i 

omsorgsnämnden föreslår valberedningen Annika Abrahamsson (M) för 

resterande del av mandatperioden.  

_____      

Paragrafen ska skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 

Selma Mujanovic 

Annika Abrahamsson 

Omsorgsnämnden 

Löneenheten 

Kansliet      
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§ 61 Dnr 5314-9  

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående protokoll anmäls och läggs 

till handlingarna: 

  

Länsstyrelsens beslut den 11 mars 2015 att kalla in Marlene Zackrisson (FP) 

till ny ersättare av kommunfullmäktige för Folkpartiet liberalerna efter Erik 

Hammar (FP). Dnr KS 2014-323   

_____      

      

      

      

      

      

 

 

 


