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§ 105 Dnr 5221-0  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.       

_____ 
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§ 106 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 verksamhetsområden. 

Kommundirektören informerar bland annat om: 

- Domen har kommit gällande överklagan av startbeslut för Vilans 

fritidsområde. Överklagan fick inte framgång då domen enligt 

förvaltningsrätten var försent inkommen.  

- Det råder strejkvarsen på Räddningstjänsten och det sker förhandling 

på central nivå. Deltidsbrandmän är uttagna i strejk sedan måndag 

den 15 juni. Förvaltningschef Roger Almgren tror att det kommer att 

fungera under en-två veckor. 

- Under hösten 2016 kommer SAMÖ att äga rum. SAMÖ är en 

krisövning på nationell nivå. Det är främst krisstaben och 

kommunikationsavdelningen som berörs. 

- Miljöinspektör Christer Haagman går i pension den 18 juni, vikarie 

finns. Rekrytering av miljöstrateg pågår fortfarande, annons finns 

ute. 

- Vänortsbesöket 5-7 juni gick bra. Kommunen har fått bra 

återkoppling. Utvärderingsmöte kommer ske på tisdag. Nästa 

vänortsbesök i Skara är om tio år. 

- Bemanning under sommaren och semestrar. Posthantering och 

kommunikation måste fungera. 

- T.f. kommundirektör vecka 29-30 är personalchef Kjell-Ove 

Karlsson och vecka 31-32 förvaltningschef Göran Gustafsson. 

- SKLT, ledningsgruppen mötte dem förra veckan. Det är mycket som 

är förändrat i tidningens arbetssätt. Idag arbetar 3 personer på plats i 

Skara. I måndags var det premiär för deras livechatt på fullmäktige. 

_____ 
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§ 107 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: 

- Styrelsemöte hölls förra fredagen. Tidigare i kommunstyrelsen har 

man informerat om arbetet kring gymnasieskolorna i Skaraborg. Det 

har funnits möjlighet att fatta beslut om långtgående strukturbeslut 

men istället blev det en kompromiss. Hur ska strukturen se ut? 

Relationen mellan kvalitet och ekonomi. Det pågick en diskussion 

om ett utredningsdirektiv, ambition att fatta beslut om detta i 

september. Grundfrågan är varför gymnasieskolorna i Skaraborg är 

dyrare än övriga regioner? Detta vill man utreda vidare. Hur ska 

resultatet användas? 

- Dialogmöte i Vänersborg, kopplat till naturbruksdelen där Uddetorp 

är berört. Det finns en avsaknad av elever. Naturbruksstyrelsen har 

fattat beslut att stoppa intagningen på Dingle och Strömma, 

regionstyrelsen och naturbruksstyrelsen är involverad. Tidigt under 

hösten krävs en struktur för hur man ska få ihop ekonomin. Man vill 

koncentera intagningen till vissa skolor. Vad händer med Uddetorp? 

Ökad vuxenutbildning på alla naturbruksskolor, finns dock 

begränsningar från Arbetsförmedlingen. Regionen har funderingar på 

om de kan stå för en del av vuxenutbildningen, vad händer då med de 

kommunala skolorna? Det är viktigt att Skaraborg har ett tätt 

samarbete för skolorna här i området. Regionen har förhört sig om ett 

möte i Skara, vilket man ska försöka få till i höst.   

_____ 
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§ 108 Dnr 2015-000178  

Regional cykelstrategi för Västra Götaland, remissvar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sända remissyttrandet i tjänsteskrivelse 2015-

05-28 till Skaraborgs kommunalförbund för ett gemensamt yttrande till 

Västra Götalandsregionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket och Västra Götalandsregionen har gemensamt tagit fram 

”Regional cykelplan - Strategi för ökad cykling i Västra Götalandsregionen”. 

Planen innehåller prioriteringsgrunder för beslut kring objekt och åtgärder 

för cykelvägnätet utmed regionala vägar. Åtgärderna berör följande områden 

i den regionala planen för transportinfrastruktur: 

- Cykelvägar, statligt regionalt vägnät 

- Bidrag till kommuner för cykelvägar, kommunalt vägnät 

- Steg 1- och 2-åtgärder 

 

Beslutsunderlag 

Planarkitekt Eric Alnemars tjänsteskrivelse 28 maj 2015 

Remissvar cykelplan 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Gunnar Karlsson, Skaraborgs kommunalförbund 

Planarkitekt Eric Alnemar 
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§ 109 Dnr 2015-000218  

Exploateringskalkyl Kastanjen- Lönnen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad exploateringskalkyl.  

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplan för rubricerat område antogs i april 2005. Området är planerat för 

bostäder. En initial inriktning från kommunens sida har varit att i första hand 

upplåta området till exploatörer som tagit ansvar för att projektera, uppföra 

och sälja hus i grupp. Under sommarskissen 2014 gjordes ett omtag och en 

ny skiss upprättades vilken ger möjlighet att istället försälja småhustomter 

för egen byggnation. 

I samband med att detaljplaner antas, finns idag en rutin som innebär att det 

samtidigt beslutas om en exploateringskalkyl för resp. detaljplan. I denna 

kalkyl regleras bl.a. tomtpriset. Då det inte finns någon beslutad 

exploateringskalkyl för det aktuella området har en sådan upprättats i 

enlighet med upprättad skiss (bifogad). 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjör Richard Sånneks tjänsteskrivelse 2 juni 

2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Mark- och exploateringsingenjör Richard Sånnek 

Ekonomiavdelningen 
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§ 110 Dnr 5923-8  

Information om Strategi Leader Nordvästra Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunutvecklare Malin Tell informerar kommunstyrelsen om strategi 

Leader Nordvästra Skaraborg. Strategin är antagen, totalt ingår 10 

kommuner. 

Visionen för Leader är "Nordvästra Skaraborg, där kreativitet och 

naturresurser ger extra livskraft". Under Visionen finns tre övergripande mål. 

- Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög 

kvalitet. 

- Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som 

sker utifrån ett lokalt och globalt ansvarstagande. 

- Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög. 

De övergripande målen ska genomsyras av ett jämställdhets- och icke-

diskrimineringsperspektiv.   

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunutvecklare Malin Tell 
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§ 111 Dnr 5923-9  

Information om internationellt arbete, Avtal med 
Potential 12 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunutvecklare Malin Tell informerar kommunstyrelsen om det 

pågående arbetet med internationell samverkan västra Skaraborg. Där ingår 6 

kommuner, Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara- V6. 

Syftet är att stärka V6-kommunernas internationella arbete genom en 

formaliserad samverkan. 

Målet är att V6-kommunernas internationella samverkan ska kunna mätas 

genom: 

- ökad grad av internationellt arbete inom varje kommun 

- ökad grad av extern finansering för kommunernas 

verksamhetsutveckling 

- bredare kompetens och erfarenhet i projektutveckling och externa 

finansieringsmöjligheter (t.ex. EU:s fonder och program, Nordiska 

Ministerrådet, SIDA) 

- gemensamma kommunövergripande projektansökningar och projekt 

- gemensamt större nätverk och tillgång till fler projektpartners i 

världen 

- gemensam omvärldsbevakning 

- ökad kvalitet och service av kommunernas verksamheter 

- ökad attraktionskraft för varje kommun på den internationella arenan 

Förutsättningarna för det är att det finns en politisk vilja/inriktning/strategi 

för samtliga V6-kommuner att arbeta med internationella frågor. 

Verksamheterna i samtliga V6-kommuner ska ha ett uppdrag att, då det är 

möjligt, utveckla, ansöka och driva gemensamma internationella projekt. I 

varje V6-kommun ska det finnas en internationell strateg/samordnare. 

De positiva effekterna som blir vid samverkan är: 

- Större projekt, projekt vi inte hade fått annars som enskild kommun. 
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§ 111 (forts) 

- Partnerskap kan bildas tvärsektoriellt och tvärkommunalt. 

- Olika kompetenser från olika kommuner kan samverka i ett projekt. 

Fler internationella projekt i V6-området ger: 

- extern finansiering för kommunernas verksamhetsutveckling, 

- ökad kvalitet och service, 

- högre kompetens inom verksamheterna. 

Genom projektutvecklingsgruppen får kommunerna en större samlad 

kompetens om EU:s program och fonder, ett större internationellt kontaktnät 

t.ex. kommunernas vänorter samt en gemensam omvärldsbevakning. 

Handlingsplan för 2015 är följande: 

 

- 3 Juni: presentation av handlingsplanen för 

kommundirektörsgruppen. Avtal med Potential 12 skrivas under.  

- Augusti/september: Information till kommundirektörernas 

ledningsgrupper/förvaltningschefer. 

Föredragande: Kommundirektör och internationell strateg i 

respektive kommun. 

- Oktober/november: Kick-off Internationell samverkan Västra 

Skaraborg , halvdag. Målgrupp: Ledningsgrupperna från samtliga 

kommuner.  

- November/december: Information till samtliga ledare/chefer i 

respektive kommun. Projektutvecklingsprocessen startar 

 

Avtalet med Potential 12 löper från och med 2015-09-01 till och med 2018-

08-31. 

   

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunutvecklare Malin Tell 
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§ 112 Dnr 5923-7  

Information om företagsklimatet 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivschef Anna Sundbom informerar kommunstyrelsen om 

företagsklimatet 2015. SKL har identifierat nio större undersökningar som 

mäter kommuners företagsklimat. Svenskt Näringslivs- Lokalt 

företagsklimat är den som blir störst medialt och får därmed stor 

genomslagskraft. 

Insikt är en undersökning där en enkät skickas ut till de som fått beslut eller 

haft tillsyn inom något eller några av myndighetsområdena; Brandtillsyn, 

bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd och miljö- och hälsoskydd. Det 

man ser till är kvalitetsfaktorn på serviceområden, såsom information, 

tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 

Rankningen i Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning baseras på 

tre block. Ett basblock med sex statistikfrågor, ett block med enkätsvar från 

företagarna samt ett block där företagens sammanfattande omdöme om det 

lokala företagsklimatet sammanställs. Skara kommun har i den senaste 

rankningen fått bättre resultat gentemot tidigare år. 

I utbildningen Förenkla helt enkelt lyfter SKL fram tre viktiga aspekter för 

ett bättre näringslivsklimat; ledarskapet, samarbete och attityder och ett bra 

bemötande. 

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.    

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Näringslivschef Anna Sundbom 
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§ 113 Dnr 5924-0  

Presentation av utvecklingschef Åsa Jellinek för 
kommunstyrelsen 

      

Sammanfattning av ärendet 

Ny utvecklingschef Åsa Jellinek presenterar sig för kommunstyrelsen den 17 

juni 2015. Åsa påbörjar sin tjänst den 10 augusti 2015.   

_____ 
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§ 114 Dnr 5924-1  

Information från arbetsmarknadsgruppen på 
kommunstyrelsen 17 juni 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknadsgruppen är tillsatt av kommundirektören på uppdrag av 

kommunstyrelsen. Gruppens uppdrag är att samordna kommunens arbete 

med utbildning- och arbetsmarknadsinsatser. Arbetet ska ske i samverkan 

med arbetsförmedlingen och försäkringskassa. Syftet är att skapa 

förutsättningar för fler att komma i utbildning, sysselsättning och arbete för 

att kunna uppnå egen försörjning och bidra till utvecklingen av Skara. 

Gruppen har en bred representation från kommunen. Den består av 

förvaltningschefer från Omsorgen, Barn- och utbildning, avdelningschef 

IFO, HR-chef, näringslivschef, utvecklingschef samt enhetschef AME. Från 

våra samverkansparter deltar chefen för arbetsförmedlingen i Skara samt en 

samordnare från försäkringskassan. 

Till gruppen adjungeras vid behov, ansvarig för etableringen av nyanlända 

från arbetsförmedlingen, enhetschef försörjningsstöd, rektorer från 

gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Arbetsmarknadsgruppen har träffats regelbundet sedan slutet av 2014. 

Gruppen har i inledningsskedet varit rollsökande. Från början rörde sig 

samtalet kring start av en för alla parter gemensam ungdomsplattform. Det 

stod tidigt klart att den socioekonomiska situationen i Skara har förändrats 

snabbt under de senaste åren. Ett stort engagemang finns från alla parter för 

hitta vägar att komma till rätta med dessa gemensamma utmaningar. 

I samtalen har fyra grupper utkristalliserats sig där arbetet behöver 

intensifieras:  

- unga mellan 16-25 år, 

- nyanlända,  

- försörjningsstödstagare utan arbete samt  

- sjukskrivna försörjningstagare utan arbete.  

Ambitionen i de fyra spåren är att hitta en gemensam utgångspunkt mellan 

myndigheter och kommunens olika verksamheter för arbetet och att arbeta  



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(34) 

Sammanträdesdatum 

2015-06-17 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 (forts) 

praktiskt tillsammans för att åstadkomma reell förändring. Hela området är 

så stort att arbetsmarknadsgruppen föreslår att det organiseras i fyra olika 

arbetsgrupper som rapporterar till arbetsmarknadsgruppen.  

Arbetsmarknadsgruppen ser behov av att involvera Skaras företagare i 

arbetet att matcha unga ut mot lämpligt arbete. 

Dessa resurser finns i Skara kommun idag: 

- Arbetsförmågebedömning 

- Vallgatan 

- Praktik (skulle vara möjligt med 125 personer/år) 

- Anställning med BEA-avtal (Utvecklingsanställning mm - ska vara 

utredda av AF) Idag 15-20 stycken, varav 8 kommer från 

jobbprojektet 

- ÅKA - 16 personer/år 

- BEMA 

- Vuxenutbildning 

- Möjlighet att skapa riktad utbildning till nyanlända 

- Ev. Level Up ett projekt för unga via samordningsförbundet 

 

Dessa insatser finns via Arbetsförmedlingen idag: 

- Instegsjobb 

- Nystartsjobb 

- Utvecklingsanställning 

- Utbildningskontrakt 2015-08-01 

- Traineejobb 2015-08-01 m.m. 

_____ 
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§ 115 Dnr 2015-000217  

Avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om 
samverkan avseende arbetslösa unga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avser att teckna överenskommelse om samverkan 

avseende arbetslösa unga. Avsiktsförklaringen sänds till Regeringskansliet, 

Delegationen för unga till arbete.  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en Delegation för arbete 

till unga, Dua, för att få större genomslagskraft för arbetsmarknadspolitiska 

insatser mot ungdomsarbetslöshet. Delegationen ska förfoga över 75 mnkr 

för 2015, 90 mnkr 2016 och 25 mnkr 2017 i syfte att främja lokal 

samverkan. 

De kommuner som för 2015-06-30 gör en avsiktsförklaring om att teckna en 

överenskommelse om lokal samverkan för arbete till unga kommer att få 

200 000 kr för att ta fram överenskommelsen. Medlen för 2015 kommer att 

fördelas till de kommuner som har för avsikt att teckna en lokal 

överenskommelse med Arbetsförmedlingen. 

Delegationen, Dua, presenterade sitt arbete för samverkansparter i Skaraborg 

2015-05-20. Skara kommun representerades av tjänstemän från omsorg och 

utbildning, med på dialogen var också Arbetsförmedlingen Skara. Vid 

dialogen presenterades olika sätt att arbeta med att få unga ut i arbete. Den 

väg som visat sig mest framgångsrik är ”en väg in” där respektive myndighet 

behåller sin kompetens och att strukturen för arbetet är tydlig, De 

verksamheter som behöver arbeta tillsammans är arbetsförmedling, 

arbetsmarknadsenhet, utbildning och försörjningsstöd. 

I arbetet med unga till arbete kommer två olika former av stöd att införas, 

traineejobb och utbildningskontrakt. 
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§ 115 (forts) 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldts tjänsteskrivelse 28 maj 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Regeringskansliet, Delegationen för unga till arbete 

Omsorgsnämnden 

Barn – och Utbildningsnämnden 

Arbetsförmedlingen i Skara 
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§ 116 Dnr 2015-000019  

Beslutsattestförteckning Kommunstyrelsen 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa beslutsattestförteckning enligt 

upprättat förslag, bilaga 1, med giltighet from 2015-08-10 i samband med att 

ny utvecklingschef påbörjar sin anställning.  

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 

Beslutsattestantförteckning 2015 Kommunstyrelsen (Bilaga 1) 

Controller Therése Johanssons tjänsteskrivelse 1 juni 2015 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Beslutsattenstanter enligt förteckning 
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§ 117 Dnr 2015-000216  

Fördelning av lönejusteringsmedel 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördela 19 780 tkr av budgeterade lönemedel 

till nämndernas kommunbidrag enligt tabell i tjänsteskrivelse daterad 2015-

06-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har beräknat kompensationen till nämnderna för 2015 

års löne-kostnadsökning. Nya löneavtal gäller från och med 1 april 2015. 

Beräknad kompensation avser dels den del som härrör från 2014 års avtal 

avseende kostnaden för perioden jan-mars, dels kompensation avseende 

april- december 2015. Respektive nämnds procentuella ersättningsnivå har 

beräknats utifrån individnivå och sysselsättningsgrad, d v s 

tillsvidareanställdas grundlöneökning. För att respektive nämnd ska erhålla 

kompensation för lönekostnadsökning för vikarier mm har beräkningen 

gjorts på 2015 års budgeterade lönekostnad totalt sett för respektive nämnd. 

Lönejusteringsmedel har inte fördelats till kostenhet, lokalvårdsenhet, samt 

fastighetsenhet då dessa är intäktsfinansierade. Lönejusteringsmedel har 

fördelats till räddningstjänst och SoT gata/parkenhet efter Skaras andel av 

lönekostnaderna i de båda gemensamma nämnderna. 

Skara kommun budgeterade med en löneökning om 3,1 % för 2015 års avtal. 

HR-avdelning har i samarbete med personalutskottet och kommunens 

ledningsgrupp vidare kommit överens om riktlinjer för en generell 

kompensation om 2,64 %. Skillnaden om ca 0,4 procentenheter riktas till 

områden för särskilda satsningar. 

Omsorgsförvaltningen har utöver avtalsnivåer kompenserats för resterande 

del av ökningen för Ob-ersättning. (höjning från oktober 2014).  
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§ 117 (forts) 

Beslutsunderlag 

Budgetekonom Jan Anderssons tjänsteskrivelse 1 juni 2015     

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Ekonomichef Sören Andersson 

Ekonom Arja Laaksonen 

Budgetekonom Jan Andersson 

Controller Omsorgsförvaltningen Eva Sandahl 

Controller Barn och utbildningsförvaltningen Yvonne Härling 

Controller Therése Johansson Kultur och fritidsförvaltningen och 

kommunstyrelsen 

Controller Nämnden för service och teknik Mats Flygelholm 

Förvaltningschef Räddningstjänsten Roger Almgren 

Personalchef Kjell-Ove Karlsson 
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§ 118 Dnr 2015-000198  

Renhållningstaxa 2016, Avfallshantering Östra 
Skaraborg AÖS  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 

renhållningstaxa 2016 för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra 

Skaraborg.  

Sammanfattning av ärendet 

Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat ett förslag till 

renhållningstaxa för år 2016 enligt bilaga. I separat bilaga återfinns en 

sammanfattning av föreslagna förändringar. Som ett led i samordningen med 

Skara kommun kommer strukturella förändringar av taxan att genomföras 

som kommer att ha viss kundpåverkan, både i form av avgiftsökningar och 

avgiftssänkningar. Miljöavgiften för flerbostadshus som tackar nej till 

sortering av matavfall föreslås höjas från 260 kr till 520 kr per lägenhet. 

Syftet är att få fler flerbostadshus att sortera matavfall så att målet om att 

samla in 50 % av allt matavfall kan uppnås.  

Beslutsunderlag 

Beslut AÖS § 6/150518 

Renhållningstaxa AÖS 2016 

Renhållningstaxa AÖS 2016 sammanfattning 

 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 119 Dnr 2014-000459  

Besvarande av motion om ett sätt att motverka barns 
utanförskap 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad 

i och med kultur- och fritidsnämndens intentioner om att arbeta in förslaget 

om ett riktat stöd i kultur- och fritidsnämndens bidragsregler samt nämndens 

ambition att arbeta vidare i enlighet med motionens intentioner.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Öhrberg (M) och Ylva Pettersson (M) har till kommunfullmäktige 

den 15 december inkommit med en motion om ett sätt att motverka barns 

utanförskap. I motionen yrkas att kommunen, i enlighet med intentionerna i 

motionen, inför en möjlighet för idrottsföreningar att söka ett riktat stöd för 

att barn i risk för utanförskap ska kunna delta i idrottsaktiviteter. Motionen 

remitterades till kultur och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Beslut KFN § 30/150423 

Beslut KS § 22/150204 

Beslut KF § 135/141215 

Motion om ett sätt att motverka barns utanförskap (M)  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 120 Dnr 2015-000004  

Besvarande av motion om att rusta Skara för våren 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

 

- bifalla motionens första yrkande att starta Krönikebrunnen till 

Valborgsmässoafton 

- avslå motionens andra yrkande att parkbänkar ska ställas ut före 1 

april 

- bifalla motionens tredje yrkande om att se över behovet av fler 

parkbänkar 

Reservation 

Fredrik Öhrberg (M), Elisabet Stålarm (M), Sven-Olof Ask (M) och Tomas 

Karlsson (M) reserverar sig till förmån för Fredrik Öhrbergs (M) yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Olof Ask (M) har tillsammans med den moderata gruppen lagt fram en 

motion i kommunfullmäktige den 23 februari angående att rusta Skara inför 

våren. I motionen yrkas att kommunen, om vädret tillåter inför en rutin för 

uppstart av Krönikebrunnen innan Valborgsmässoafton, att kommunen 

justerar beslutet om utplacering av parkbänkar till den 1 april samt att 

kommunen ser över behovet av flera utplacerade parkbänkar. Motionen 

remitterades till nämnden för service och teknik.  

Yrkanden 

Fredrik Öhrberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin helhet med tillägget i andra 

att-satsen "om så vädret tillåter". 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut samt 

Fredrik Öhrbergs (M) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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§ 120 (forts) 

Beslutsunderlag 

Beslut NST § 48/150416 

Beslut KS § 43/150311  

Beslut KF § 2/150223 

Motion om att rusta Skara inför våren (M)  

 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(34) 

Sammanträdesdatum 

2015-06-17 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 121 Dnr 2015-000060  

Besvarande av motion om behovet av att upprätta 
integrationspolicy för Skara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Elisabet Stålarm (M) har till kommunfullmäktige den 23 februari inkommit 

med en motion om att upprätta en integrationspolicy för Skara kommun. I 

motionen yrkas att en integrationspolicy för Skara kommun tas fram, att 

policyn gäller för alla kommunens verksamheter samt att utreda frågan om 

var det övergripande integrationsarbetet ska ligga i den kommunala 

organisationen.  

Beslutsunderlag 

Kommunutvecklare Louise Albansson Brohedes tjänsteskrivelse 1 juni 2015 

Beslut ON § 105/150519 

Beslut KS § 45/150311 

Motion om behovet av att upprätta integrationspolicy för Skara kommun (M)  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 122 Dnr 2015-000059  

Besvarande av motion om ny migrationspolitik för 
Skara 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om ny 

migrationspolitik för Skara med följande motivering: 

 

Skara kommun avser inte att göra en skrivelse till regeringen. Att ha ett 

nollavtal med Länsstyrelsen påverkar inte inflyttandet av nyanlända till 

Skara. I Sverige har man som nyanländ möjlighet att flytta till vilken 

kommun man vill. Att Skara har en överenskommelse innebär att det finns 

en ungefärlig inriktning av hur många kommunen ämnar ta emot. När man 

har en överenskommelse medföljer en statlig grundersättning till kommunen. 

Slutligen så påverkar ett nollavtal med Länsstyrelsen avseende 

ensamkommande flyktingbarn inte kommunens skyldighet att ta emot 

ensamkommande barn. Sedan 2014-01-01 finns en ändring i lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl. som innebär att Migrationsverket får ökade 

möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun 

som ska ordna med boende. Om en överenskommelse finns medföljer en 

statlig grundersättning.  

Sammanfattning av ärendet 

Anders Forsberg (SD) har till kommunfullmäktige den 23 februari inkommit 

med en motion om ny migrationspolitik för Skara. I motionen yrkas att 

kommunen avger en skrivelse till regeringen om att reformera den rådande 

migrationspolitiken till hanterbara nivåer, att kommunen skriver nollavtal 

med Migrationsverket gällande kommunplaceringar samt att kommunen 

skriver nollavtal med Migrationsverket gällande så kallade 

"ensamkommande". Motionen remitterades till omsorgsnämnden.  
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§ 122 (forts) 

Beslutsunderlag 

Beslut On § 106/150519 

Beslut KS § 44/150311 

Beslut KF § 2/150223 

Motion om ny migrationspolitik för Skara (SD)  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 123 Dnr 2015-000062  

Besvarande av motion om att införa betyg från åk 4 på 
försök 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

följande motivering: 

 

Skara kommuns grundskolor årskurs 1-6 är inte positiva till att delta i 

försöksverksamheten om att införa betyg i årskurs 4. Skolorna vill avvakta 

den nationella utvärderingen av införandet av betyg i årskurs 6. År 2020 

redovisas utvärdering av hela det nya betygssystemet för riksdagen, 

inklusive den senaste sänkningen av betygsåldern till årskurs 6.  

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunfullmäktige den 23 februari 2015 inkommit med en motion om att 

införa betyg från årskurs 4. I motionen yrkas att barn- och 

utbildningsnämnden ska ansöka om att få införa betyg från årskurs 4 på 

försök.  

Beslutsunderlag 

Beslut BUN § 49/150513  

Beslut KS § 46/150311  

Motion om att införa betyg från årskurs 4 (M)  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 124 Dnr 2015-000069  

Besvarande av motion om att stärka livskvaliteten på 
Skaras äldreboenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

följande motivering: 

 

I december 2014 påbörjade Omsorgsnämnden ett arbete för att, genom 

delaktighet, förbättra de boendes nöjdhet med de sociala aktiviteterna som 

erbjuds på boendet. Viktoriagården och Skarahemmet har valts ut som 

pilotprojekt i förbättringsarbetet. De har fått i uppdrag att genom brukarnas 

delaktighet i planeringen av de aktiviteterna på särskilt boende öka nöjdheten 

med de aktiviteter som erbjuds. Förbättringsteam med en förbättringsledare 

har satts samman på respektive enhet, på Viktoriagården deltar fem personal 

och på Skarahemmet deltar fyra personal.  

 

De två förbättringsteamen arbetar fristående med aktiviteter på sitt särskilda 

boende, men ska samverka med varandra, för att utbyta kunskaper och 

erfarenhet med varandra.  

 

Förbättringsteamen får i uppdrag att ta fram och testa idéer på hur aktiviteter 

kan utformas. De får en budget för arbetet och erbjuds metodstöd av 

ledningsgruppens stödfunktioner.  

 

Efter projektets avslut ska ledningen sprida resultaten av förbättringsteamens 

arbete till övriga boenden.  

 

Förbättringsteamen har sedan de fick uppdraget, tillsammans med boende 

och deras anhöriga, arbetat med att anpassa aktiviteterna till de boendes 

behov och att kommunicera arbetet med anhöriga. Eftersom utvecklingen av 

aktiviteter sker i samverkan med de boende kan aktiviteterna variera mellan 

boendena, efter de boendes olika intressen och önskemål. Detta arbete sker 

tillsammans med andra aktörer.  
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§ 124 (forts) 

Sammanfattning av ärendet 

Charlotte Nordström (M), Ylva Pettersson (M) och Markus Hagberg (M) har 

till kommunfullmäktige den 23 februari inkommit med en motion om att 

stärka livskvaliteten på Skaras äldreboenden. I motionen yrkas att 

Omsorgsnämnden, i samarbete med andra aktörer, inför en samordnad 

aktivitetsstödjande resurs som stärker livskvalitetet för de som bor på Skaras 

alla äldreboenden och arbetar fram ett koncept med anpassade aktiviteter. 

Motionen remitterades till Omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Beslut ON § 115/150519 

Beslut KS § 49/150311 

Beslut KF § 2/150223 

Motion om att stärka livskvaliteten på Skaras äldreboenden (M)  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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§ 125 Dnr 2015-000027  

Redovisning av meddelanden Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden 

2015-05-11-2015-06-09.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av meddelanden för perioden 2015-05-11-2015-06-09.  

_____ 
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§ 126 Dnr 2015-000028  

Redovisning av delegationsbeslut Ks 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

2015-05-11-2015-06-09.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2015-05-11-2015-06-09.  

_____ 

 

 

 

 


