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Plats och tid Sessionssalen Elin, 2019-09-30 kl. 18:00 – 20:10 

 Beslutande  
 Conny Brännberg (KD), ordförande 

Jacqueline Tjällman (L) 
Monica Green (S) 
Katarina Jonsson (M) 
Anders G Johansson (M) 
Theres Sahlström (M) 
Magnus Hammar (M) 
Torbjörn Bergman (M) 
Lars-Ove Källman (M) 
Martin Odenö (M) 
Marie Guhrén (M) 
Claës Beckman (M) 
Gunilla Knutsson Lövenborg (M) 
Rohland Peterson (M) 
Anna Ljungberg (M) 
Bernt Mårtensson (M) 
Michael Nimstad (M) 
Philip Segell (M) 
Ulrica Johansson (C) 
Ulrika Heie (C) § 84-93 
Andreas Svensson § 94-100 
Andreas Gustafsson (C) 
Gunvor Kvick (C) 
Orvar Eriksson (C) 
Börje Johansson (C) 
Ulla-Britt Hagström (L) 
Petter Fahlström (L) 
Christer Winbäck (L) 
Marianne Gustafson (KD) 
Isabelle Waldenvik (KD) 
Göte Carling (KD) 
Johan Ask (S) 
Maria Hjärtqvist (S) 
Robert Ciabatti (S) 
Jörgen Frödelius (S) 
Per Johansson (S) 
Malin Wadman (S) 
Linus Sjöholm (S) 
 

Anita Löfgren (S) 
Bjarne Medin (S) 
Margaretha Åslund (S) 
Joakim Nord (S) 
Eva Larsson (S) 
Per-Erik Gustafsson (S) 
Carina Pettersson (S) 
Mikael Karlsson (S) § 84-87 
Alf Norberg (S) § 89-100 
Elin Hjärtqvist (S) 
Emma Lundin (S) 
Göran Bergman (S) 
Gabryjel Blom (V) 
Isabell Ankarström (V) 
Dag Fredriksson (V) 
Emil Forslund (MP) 
Janette Leinonen (MP) 
Josef Fransson (SD) 
Yvonne Eriksson Harlin (SD) 
Göran Segerstedt (SD) 
Jonas Eriksson (SD) 
Maria Cidh (SD) 
Jerzy Kucier (SD) 
David Sandberg (SD) 
Per Henrik Hallberg (SD) 

Utses att justera Torbjörn Bergman (M) och  
Janette Leinonen (MP) 

 

Underskrifter  

Sekreterare   Paragrafer §84/19-
§100/19 
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 Agneta Tilly    

Ordförande   

 Conny Brännberg (KD)  
Justerande    

 Torbjörn Bergman (M)  
 
…………………………………………………… 
Janette Leinonen (MP) 
 
 
 

 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Instans Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatu
m 

2019-09-30 
Justeringsdatum 2019-10-07   
Anslagsdatum 2019-10-08 Överklagningstid  

t o m  
2019-10-30 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 
 

Skövde Stadshus 

 
Underskrift 

  

 Agneta Tilly  
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Information  
 
Sammanträdet inleds med två informationer. 
 
Petter Fahlström (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Sanjin 
Pejkovic, kulturstrateg presenterar projektet «VR för äldre». Ett antal ungdomar har 
som sommarjobb inom Skövde kommun arbetat med VR-filmer som kan användas på 
äldreboenden. 
 
Kommunfullmäktiges presidie uppmärksammar Demokratin 100 år i Sverige. En film 
visas och presidiets ledamöter ger korta reflektioner och personliga tillbakablickar. 
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KF § 84/19  
Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen dagordning.  
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KF § 85/19  
Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
 
Anmälan från Länsstyrelsen: 
Sven-Erik Söderlund (M), ersättare i Kommunfullmäktige  
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KF § 86/19  
Anmälan av nya motioner och medborgarförslag 
 
Medborgarförslag 
 

1. Medborgarförslag från Jonas och Emma Karlsfors om gatubelyst och snöröjd 
gångväg. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 

 
 

2. Medborgarförslag från Kerstin Söderlund om att Billingeleden utökas runt 
Simsjön. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 

 
 

3. Medborgarförslag från Anders Ljungquist om hundrastgård i östra delarna av 
Skövde tätort. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 

 
 

4. Medborgarförslag från Anders Ljungquist om att kunna svalka hundar i 
Boulognersjön. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 

 
 

5. Medborgarförslag från Marianne Hilding om biblioteksfilial på Skaraborgs 
sjukhus Skövde. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 
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6. Medborgarförslag från Johan Andersson om upprättande av rutin vid 
skyddsjakt på kommunal mark. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 
 

 
7. Medborgarförslag från Max Linder och Filip Valkvist om skate- och parcourpark 

i Timmersdala. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 

 
 

8. Medborgarförslag från Krister Nyman om cigarettfimpar. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 

 
 

9. Medborgarförslag om att märka ut separata cykelleder i området kring Södra 
Ryd.   

 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 
 
 

10. Medborgarförslag från Karin Hammerby, Eva-Britt Niklasson och Björn 
Niklasson om att inrätta träffpunkter under sommarstängningen av daglig 
verksamhet i Skövde kommun. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 
 
 
 
 
 

11. Medborgarförslag från Malkom Jonegård om förbud av plast- och metallkonfetti 
på allmänna platser. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 

 
 
Motioner 
 
Motion från Janette Leinonen(MP) och Emil Forslund (MP) att Skövde kommun och de 
kommunala bolagen ansöker om att kranmärka sina verksamheter. 
 
Janette Leinonen (MP) presenterat motionen. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 87/19  
Fråga/interpellation 
 
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson från Maria 
Hjärtqvist (S)  
 
Maria Hjärtqvist (S) presenterar interpellationen och ställer följande fråga:  
 
Hur avser Kommunstyrelsens ordförande säkerställa att enskilda nämnders beslut om 
effektiviseringar inte får negativa konsekvenser i en annan nämnd eller sektor och 
därmed inte ger den önskade effekten på kommunnivå? 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den ska besvaras 
vid kommande kommunfullmäktigesammanträde. 
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KF § 88/19  
Svar på motion om att undersöka möjligheten för gymnasieprogram 
med inriktning spelutveckling (S) 
KS2019.0081 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 159/19 
2 Kommunstyrelsen 2019-09-09 168/19 
3 Kommunfullmäktige 2019-09-30 88/19 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 
 
Yrkanden 
Anna Ljungberg (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut, dvs att anse motionen besvarad. 
 
Linus Sjöholm (S), Dag Fredriksson (V), Emil Forslund (MP), Robert Ciabatti (S) och 
Johan Ask (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Torbjörn Bergman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 37 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 23 nej-röster för 
bifall till motionen beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. En (1) frånvarande. 
 
Följande röstar JA (37 st): Theres Sahlström (M), Katarina Jonsson (M), Anders G 
Johansson (M), Magnus Hammar (M), Torbjörn Bergman (M), Lars-Ove Källman (M), 
Martin Odenö (M), Marie Guhrén (M), Claës Beckman (M), Gunilla Knutsson Lövenborg 
(M), Rohland Peterson (M), Anna Ljungberg (M), Bernt Mårtensson (M), Michael 
Nimstad (M), Philip Segell (M), Ulrika Heie (C), Ulrica Johansson (C), 
Andreas Gustafsson (C), Gunvor Kvick (C), Orvar Eriksson (C), Börje Johansson (C), 
Christer Winbäck (L), Ulla-Britt Hagström (L), Petter Fahlström (L), Marianne 
Gustafson (KD), Isabelle Waldenvik (KD), Göte Carling (KD), Jacqueline Tjällman (L), 
Conny Brännerg (KD), Göran Segerstedt (SD), Josef Fransson (SD), Yvonne Eriksson 
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Harlin (SD), Jonas Eriksson (SD), Maria Cidh (SD), Jerzy Kucier (SD), David Sandberg 
(SD), Per Henrik Hallberg (SD). 
 
 
Följande röstar NEJ (23 st): Maria Hjärtqvist (S), Johan Ask (S), Robert Ciabatti (S), 
Jörgen Frödelius (S), Per Johansson (S), Malin Wadman (S), Linus Sjöholm (S), Anita 
Löfgren (S), Bjarne Medin (S), Margaretha Åslund (S), Joakim Nord (S), 
Eva Larsson (S), Per-Erik Gustafsson (S), Carina Pettersson (S), Elin Hjärtqvist (S), 
Emma Lundin (S), Göran Bergman (S), Gabryjel Blom (V), Isabell Ankarström (V), Dag 
Fredriksson (V), Emil Forslund (MP), Janette Leinonen (MP), Monica Green (S). 

 

Bakgrund 
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, genom Ida Eliasson och Linus Sjöholm, 
har föreslagit i motion att ”kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna 
och förutsättningarna för att starta en kommunal gymnasieutbildning med 
spelutvecklingsprofil”. 

Motionären påtalar i sin motion att spelbranschen är en global och kraftfullt växande 
marknad och menar samtidigt att Skövde i vissa avseenden har en världsunik position 
inom spelutveckling då högskolan, Gothia Science park och kommunen tillsammans 
skapat ett gynnande koncept för denna bransch. Dock anser motionären vidare att 
Skövde behöver skapa en tydligare profilering för gaming inom kommunens 
verksamheter och detta redan på gymnasiet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 3, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning, varpå kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2019-02-20, § 43, att remittera motionen till Barn och utbildningsnämnden.  
 
Frågan om utbildningens syfte inom gymnasieskolan regleras i skollagens 15 kap. 2-3 
§§. Respektive rektor beslutar om programfördjupningskurser som skapar möjligheter 
till spelutvecklingsprofil på ett gymnasieprogram. Skövde kommun ingår i samverkan 
med andra kommuner i Utbildning Skaraborg och där görs varje år en genomgång av 
dimensionering och fördelning av utbildningarna inom gymnasieskolorna i Skaraborg. 
Inom samverkansområdet finns i nuläget två orter som har spelutvecklingsprofil, Skara 
och Skövde (NTI-gymnasiet). 
 
Inom Gymnasium Skövde finns idag två möjliga program där en inriktning mot 
spelutveckling skulle kunna startas, antingen Teknikprogrammet eller Estetiska 
programmet. På Estetiska programmet kan spelutvecklingsprofil inrättas, dock 
kommer eleverna på grund av programmets övriga utformning inte att vara behöriga 
till Högskolan i Skövdes alla spelutvecklingsprogram. Det Estetiska programmet 
uppnår inte Högskolans samtliga behörighetskrav i Matematik 3c och Fysik 1a. Utifrån 
ovanstående anses Teknikprogrammet vara det bäst lämpade programmet av dessa för 
inrättande av aktuell profil/inriktning. 
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Möjlighet till att starta en gymnasieutbildning med spelutvecklingsprofil finns inom 
Gymnasium Skövde, dock med organisatoriska svårigheter och ekonomiska 
konsekvenser. Av framtagen undersökning uppskattas kostnaden för denna 
profil/inriktning till ca 1.2 mkr/år. Denna kostnad finns i dagsläget inte upptaget i barn 
och utbildningsnämndens budget. 
 
 

Handlingar 

TU Svar på motion om att undersöka möjligheten för gymnasieprogram med 
inriktning spelutveckling (S) 
Motion om att undersöka möjligheten för gymnasieprogram med inriktning 
spelutveckling (S) 
Beslut BUN 
 

Skickas till 

Motionären                                 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 89/19  
Svar på motion om trelärarsystem (V) 
KS2019.0132 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 160/19 
2 Kommunstyrelsen 2019-09-09 169/19 
3 Kommunfullmäktige 2019-09-30 89/19 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 
 
Yrkanden 
Anna Ljungberg (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Yttrande 
Isabelle Ankarström (V) yttrar sig utan eget yrkande. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet i Skövde, har genom Isabell Ankarström, Dag Fredriksson och Gabryjel 
Blom, föreslagit i motion att 

- kommunfullmäktige uppdrar till Barn och utbildningsnämnden att utreda om 
att införa Trelärarsystem i Skövdes skolor 

- hitta en lämplig pedagogisk modell utifrån Skövdes skolors förutsättningar 

Motionärerna påtalar i motionen att lärarna i Skövde kommuns grundskolor har en 
hög arbetsbelastning på flera olika sätt och menar vidare att införande av ett 
Trelärarsystem, innebärande att tre lärare delar på två klasser, skulle åtgärda detta. I 
motionen hänvisar motionärerna till att flera orter i Sverige infört ett Trelärarsystem. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 12, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning, varpå kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2019-03-20 § 53, att remittera motionen till Barn och utbildningsnämnden för 
yttrande. 
 
Barn och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen anser motionen besvarad 
med motiveringen att rektor, enligt Skollagen 2 Kap 10 §, har rätt att besluta om 
enhetens inre organisation.  
 
I Skollagen 2 kap. 9-10 §§ går att utläsa att ”det pedagogiska arbetet vid en förskole- 
eller skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor” samt att ”rektorn beslutar om 
sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter 
barns och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektor fattar i övrigt de beslut 
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och det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra 
författningar”. 
 
Utifrån ovanstående reglering i skollagen beslutar rektorerna i Skövde kommuns 
grundskolor om sin inre organisation vilket således redan idag möjliggör ett införande 
av Trelärarsystem på de enheter som väljer att göra detta. 
 
Diskussioner kring hur skolor idag är organiserade och kan organisera sig för att möta 
framtidens behov är en ständigt levande fråga i rektorsgruppen. Frågan är en 
fokusfråga som också lyfts i arbetet kring samverkan för bästa skola. 
 
Utifrån ovanstående föreslås att motionen anses vara besvarad. 
 
 

Handlingar 

TU Svar på motion om trelärarsystem (V) 
Motion om trelärarsystem (V) 
KF § 12/19 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag 
KSAU § 53/19 Remittering av motioner och medborgarförslag 
Beslut BUN, 2019-06-17, Ärende 95-19, Svar på motion om trelärarsystem 
 
 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden                             
Motionären 
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KF § 90/19  
Riktlinjer för donationer 
KS2019.0141 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-04 136/19 
2 Kommunstyrelsen 2019-06-17 144/19 
3 Kommunfullmäktige 2019-09-30 90/19 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjer för donationer enligt förslag. 
 
Yrkanden 
Petter Fahlström (L) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelse tog den första oktober 2018 beslut att ta emot ett arv från 
konstnären Christine Waller, KS2018.0074. Under processen kring mottagandet av 
arvet kom fram att det föreligger behov för att samla och uppdatera riktlinjer kring hur 
kommunen hanterar gåvor. I samband med beslutet om att ta emot arvet gav 
Kommunstyrelse uppdrag åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för donationer. 
Ett förslag till riktlinje har nu tagits fram av avdelningen ekonomi och 
verksamhetsstyrning. 
 
Idag har kommunen 3 gåvor som har en långsiktig finansiell förvaltning, Egnells medel, 
Adamssons gåva och Wallers arv. Tidigare fanns de anvisningar för varje gåva. Dessa 
anvisningar var olika i sin hantering och gav upphov för olika tolkningar och vissa 
redovisnings problem. Syftet med de nya riktlinjerna är att skapa tydlighet och en 
enhetlig hantering. 
 
Viktigaste ändringarna är:  

 Möjligheten att ta ut större uttag ur gåvorna  
 Tydlig bottennivå för kapitalet i gåvorna  
 Reglering när fondandelar ska säljas av  
 Instruktioner för att skapa bättre beslutsunderlag för politiken i beslut om uttag 

av medel  
 Överflyttning av ansvar för Egnells medel från kommunfullmäktige till 

kommunstyrelsen  
 
Sista punkten är anledningen varför detta ärende ska behandlas av 
kommunfullmäktige. Normalt behandlas riktlinjer endast av kommunstyrelsen. 
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Ärendet har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
Anledningen varför detta har endast skickat till denna nämnd är för att alla tre 
nuvarande gåvor endast berör verksamheter som denna nämnd ansvarar för. 
 I sitt remissyttrande föreslår kultur- och fritidsnämnden kommunfullmäktige att 
fastställa riktlinjer för donationer enligt förslag.   
 
 

Handlingar 

TU Riktlinjer för donationer 
Förslag till Riktlinje för donationer 
 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden                                
Tomas Oldrell, Konstchef 
Camilla Källerman 
Bas Thijssen, finanscontroller  
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KF § 91/19  
Nytt arkivreglemente för Miljösamverkan östra Skaraborg från 1 jan 
2020 
KS2019.0301 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 163/19 
2 Kommunstyrelsen 2019-09-09 171/19 
3 Kommunfullmäktige 2019-09-30 91/19 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt arkivreglemente för kommunal-förbundet 
östra Skaraborg från och med 1 januari 2020 i enlighet med förslag. 
 
Yrkanden 
Katarina Jonsson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
Bakgrund 
Miljösamverkan östra Skaraborgs nuvarande arkivreglemente beslutades av 
kommunalförbundets direktion 2010 och började gälla den 1 januari 2011. 
Enligt 16 § arkivlagen får kommunfullmäktige besluta om föreskrifter om arkivvården. 
Därför behöver kommunalförbundets samtliga medlemskommuners fullmäktige 
besluta om arkivreglementet. 
 
Arkivarier i medlemskommunerna har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget 
till reglemente. 
 
Den 4 juni 2019 föreslog Miljönämnden östra Skaraborg (MN § 29) direktionen för 
kommunalförbundet att föreslå kommunfullmäktige i förbundets medlemskommuner 
att anta ett nytt arkivreglemente för kommunalförbundet. (Falköping, Hjo, Karlsborg, 
Skövde och Tibro) 
 
Huvudsyftet med att besluta om ett nytt arkivreglemente är att beslutet fattas av rätt 
instans, medlemskommunernas kommunfullmäktige. Innehållet har samtidigt setts 
över för att vara mer relevant och begripligt och det nya reglementet innehåller färre 
citat från arkivlagen och färre praktiska detaljer än det tidigare men innebär i 
praktiken inga större förändringar. 
 
Efter samråd men arkivassistent på Skövde kommun är detta en formalitet som Skövde 
kommun inte bör ha några invändningar mot utan anta enligt förslag från 
kommunalförbundet östra Skaraborg. 
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Handlingar 

TU Förslag till nytt arkivreglemente för Miljösamverkan östra Skaraborg 
från 1 jan 2020 
105 2 Arkivreglemente 
Dir 8 beslut arkivreglemente ratt 
 
 

Skickas till 

Kommunalförbundet 
Miljösamverkan östra 
Skaraborg          

                      

Arkivansvarig Skövde kommun 
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KF § 92/19  
Reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 
KS2019.0300 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 162/19 
2 Kommunstyrelsen 2019-09-09 170/19 
3 Kommunfullmäktige 2019-09-30 92/19 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens 
område för Miljösamverkan östra Skaraborg. Taxan ska gälla från den 1 januari 2020 
och ersätter då tidigare taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som upphör att 
gälla den 31 december 2019. 
 
Yrkanden 
Katarina Jonsson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Bakgrund 
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) har föreslagit kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna att anta reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens 
område, att gälla från den 1 januari 2020. 
 
De taxor som nu gäller för tillsyn enligt strålskyddslagen beslutades av kommun-
fullmäktige i medlemskommunerna under 2018. Syftet med att revidera taxan är att 
anpassa taxan till ändringar lagstiftningen. Nämndens tillsynsansvar för radon i 
bostäder eller lokaler har flyttats från miljöbalken till strålskyddslagstiftningen. Denna 
ändring innebär varken en höjning eller sänkning av avgiftsnivåerna.  

Handlingar 

TU Reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (radon) 
102 2 Taxa strålskyddslagen 2020 
 

Skickas till 

Miljösamverkan östra Skaraborg                                
Ekonomichef Maria Vaziri Hamedani 
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KF § 93/19  
Beslut om avfallstaxa Avfallshantering Östra Skaraborg 
KS2019.0267 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-04 138/19 
2 Kommunstyrelsen 2019-06-17 146/19 
3 Kommunfullmäktige 2019-09-30 93/19 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa för 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), att träda i kraft den 1 januari 2020.  
 
Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att samtliga medlems-
kommuner i AÖS fattar beslut i enlighet med förslaget. 
 
Yrkanden 
Martin Odenö (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Bakgrund 
Direktionen för AÖS har föreslagit kommunfullmäktige i AÖS medlemskommuner att 
anta förslag till ny gemensam avfallstaxa, att träda i kraft den 1 januari 2020.  
Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 
beslut i enlighet med utformat förslag. 
 
 
Beslut om avfallstaxor ska beslutas av medlemskommunernas fullmäktigeförsam-
lingar.  
 
Direktionen anför som grund för förslaget att det under AÖS tio första verksamhetsår 
genom samordningsvinster skapades ett eget kapital som år 2010 uppgick till 50 mnkr. 
Direktionen beslutade att använda merparten av det egna kapitalet till att finansiera 
utbyggnaden av matavfallssortering. Beslutet innebär att den högre kostnadsnivå som 
en etablerad och utbyggd insamling av matavfall innebär ska täckas genom årliga 
avgiftshöjningar.  
 
I förslag till ny avfallstaxa föreslås sophämtningsavgifterna höjas så att intäkterna ökar 
med 5 procent, vilket motsvarar ca 6 mnkr. Grundavgifter, avgifter för latrinhämtning 
och tömning av enskilda avlopp lämnas oförändrade. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig bakom direktionens bedömning och föreslår 
kommunfullmäktige att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa för Avfallshantering 
Östra Skaraborg (AÖS), att träda i kraft den 1 januari 2020. 
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Handlingar 

TU Beslut om avfallstaxa Avfallshantering Östra Skaraborg 
Protokollsutdrag AÖS §13 Avfallstaxa ikraftträdande 1 januari 2020 
5. Avfallstaxa 1 januari 2020 - förslag till beslut 
5.1 Avfallstaxa 1 januari 2020 - skrivelse 
5.2 Avfallstaxa AÖS 1 januari 2020 
 
 

Skickas till 

Avfallshantering Östra Skaraborg                                 
Maria Vaziri, ekonomichef  
Annelie Nyman, redovisningschef  
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KF § 94/19  
Maxtaxa för förskola och fritidshem - årlig indexreglering 
KS2019.0156 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-04 137/19 
2 Kommunstyrelsen 2019-06-17 145/19 
3 Kommunfullmäktige 2019-09-30 94/19 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att besluta 
om avgiftsnivåer för maxtaxa enligt Skolverkets årliga indexreglering. 
 
Yrkanden 
Anna Ljungberg (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Skövde kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem och berättigas till 
statsbidrag enligt förordning 2001:160. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att 
kommunen följer villkoren i förordningen. År 2015 ändrads förordningen och 
ändringen innebar att inkomsttaket i maxtaxan indexregleras årligen. Med regleringen 
av inkomsttaket regleras även avgiftstaket, maxbelopp, som kommuner som tillämpar 
maxtaxa får ta ut för barnomsorg. 
 
Barn – och utbildningsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att uppdra 
åt barn- och utbildningsnämnden att besluta om avgiftsnivåer för maxtaxa enligt 
Skolverkets årliga indexreglering. 
 

Handlingar 

TU Maxtaxa för förskola och fritidshem - årlig indexreglering 
Beslut BUN, 2019-02-25, Ärende 28/19, Maxtaxa - årlig indexreglering 
 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden                                 
Maria Vaziri, ekonomichef  
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KF § 95/19  
Årlig uppräkning av nettolokaltaxan 
KS2019.0290 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 165/19 
2 Kommunstyrelsen 2019-09-09 173/19 
3 Kommunfullmäktige 2019-09-30 95/19 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att årligen räkna upp nettolokaltaxan med 2 %, från och 
med 2021-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att den årliga uppräkningen utvärderas i jämförelse med 

KPI efter mandatperioden. 

 
Yrkanden 
Petter Fahlström (L) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, KF § 175/18 att ge Kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att se över möjligheten med årlig indexering av 
nettolokaltaxan. (KS2018.0199) 
 
Sektor Medborgare och samhällsutveckling har tittat på två alternativ för att årligen 
räkna upp nettolokaltaxan. 
 
1. En årlig fast procentuell uppräkning som ger hyresgästerna en förutsägbarhet kring 
kommande hyresökningar. 
 
2. En årlig uppräkning av nettolokaltaxan genom index, t ex KPI. 
 
Då en hyra fastställs med KPI, kan hyran variera en del mellan åren och den är därmed 
inte förutsägbar. Därför anser Kultur- och fritidsnämnden att det är mest fördelaktigt 
för hyresgästerna (främst föreningarna) att årligen räkna upp nettolokaltaxan med en 
fastställd procentsats. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2019-06-05, KFN § 30/19 att föreslå 
kommunfullmäktige en årlig uppräkning av nettolokaltaxan med 2,5% från och med 
2021-01-01 samt att den årliga uppräkningen utvärderas i jämförelse med KPI efter 
mandatperioden. (KFN2019.0020) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår istället en årlig höjning av nettolokaltaxan 
med 2 %, från och med 2021-01-01, på grund av att det bör vara samma 
indexuppräkning för nettolokaltaxan som för föreningsbidragen.  
 

Handlingar 

TU Årlig uppräkning av nettolokaltaxan 
Beslut KFN, 2019-06-05, Ärende 30-19, Årlig uppräkning av nettolokaltaxan 
Beräkning Indexuppräkning NT 
 

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden                                 
Johan Rahmberg, sektorschef  
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KF § 96/19  
Införande av kategorier samt revidering av taxa för 
parkeringstillstånd nyttokort 
KS2019.0258 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-19 148/19 
2 Kommunstyrelsen 2019-08-12 156/19 
3 Kommunfullmäktige 2019-09-30 96/19 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta nya kategorier för parkeringstillstånd nyttokort, 
samt taxa enligt: 
 
Kategori A – hantverkare, näringsidkare och serviceföretag  
3 000 kr per år eller 300 kr per månad 
 
Kategori B – sjuk- och socialvårdande personal   
1 500 kr per år eller 150 kr per månad 
 
Yrkanden 
Anders G Johansson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Bygglovsnämnden har förslagit kommunfullmäktige att anta nya kategorier samt 
förändrad taxa för parkeringstillstånd nyttokort. För att kostnaderna inte ska öka för 
viktig samhällsservice vid införande av nya parkeringstaxor och boendeparkering 
behöver taxorna för nyttoparkeringstillstånden justeras, samt behöver två kategorier 
införas med differentierad taxa. Differentieringen motiveras av skillnad i 
samhällsnytta. För att förenkla förståelsen av tillstånden samt handläggningen föreslås 
möjligheten att köpa tillstånd halvårsvis och kvartalsvis tas bort. En klar majoritet av 
de tillstånd som säljs idag är årskort och månadskort. Korten kan köpas av 
verksamheter som har särskilda behov av att parkera i samband med arbete. 
 
Taxa för Kategori A – hantverkare, näringsidkare och serviceföretag föreslås vara: 
3 000 kr per år eller 300 kr per månad 
 
Taxa för Kategori B – sjuk- och socialvårdande personal föreslås vara: 1 500 kr per år 
eller 150 kr per månad 
 
De befintliga reglerna för användande av korten ska gälla för båda kategorierna.  
 
Med hantverkare, näringsidkare och serviceföretag avses t.ex. bygg- och 
anläggningsverksamhet, städ- och saneringsverksamhet, fastighetsverksamhet, 
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verksamhet inom infrastruktur. 
 
Med sjuk- och socialvårdande personal avses t.ex. arbetsterapeuter, fysioterapeuter, 
sjuksköterskor, vård- och omsorgspersonal, biståndshandläggare. 
 
Sektor samhällsbyggnad har samrått med sektor vård och omsorg för att kategori B ska 
omfatta rätt yrkesgrupper. 
 
Dagens taxenivå är 3 000 kr/år, 1 500 kr/halvår, 900 kr/kvartal samt 300 kr/månad. 
 
Dagens regler för nyttoparkering: 

 Tillståndet är giltigt på gatu- och kvartersmark som omfattas av lokal 
trafikföreskrift i Skövde kommun. 

 I första hand ska, om möjligt, anordnad parkeringsplats användas. 
 Tillståndet får endast nyttjas för yrkesmässig verksamhet. 
 Fordonet som nyttjar tillståndet ska vara uppmärkt firmabil. 
 Tillståndet är giltigt maximalt 3 timmar där parkering är kortare än tre timmar. 
 Tillståndet är giltigt maximalt 3 timmar där det är parkeringsförbud. Detta är 

endast tillåtet i de fall parkering kan ske utan fara för trafiksäkerheten. 
 Tillståndet är giltigt på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att betala avgift. 
 Digitala tillstånd är endast giltiga enligt de villkor som framgår vid svar på 

ansökan från handläggare. 
 Tillståndet är inte giltigt i P-hus Mode. 
 Tillståndet är inte giltigt vid innehavarens ordinarie arbetsplats eller vid 

innehavarens bostad. 
 Tillståndet är inte giltigt i andra kommuner. 
 Tillståndet är inte giltigt på gångfartsområde, parkering avsedd för visst 

fordonsslag exempelvis rörelsehindrad eller på ändamålsplats exempelvis 
lastplats, på- och avstigningsplats. 

 Tillståndet är inte giltigt på privat mark (exempelvis P-hus Commerce och P-hus 
Vasaporten). 

 Tillståndet är inte giltigt om det sker i strid mot trafikförordningen (ex. 
parkering i korsning, på förbud att stanna och parkera, på huvudled, framför 
övergångsställe med mera). 

 

Handlingar 

TU Taxa för parkeringstillstånd nyttokort 
BLN § 61 Införande av kategorier samt revidering av taxa för 
parkeringstillstånd nyttokort 
 
 

Skickas till 

Bygglovsnämnden 
Sektor samhällsbyggnad  
Sektor vård och omsorg  
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KF § 97/19  
Utlåning koncernbanken till Kommunalförbund Skaraborgsvatten 
KS2019.0302 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 164/19 
2 Kommunstyrelsen 2019-09-09 172/19 
3 Kommunfullmäktige 2019-09-30 97/19 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillåta att Skövdes koncernbank får låna ut pengar till 
Kommunalförbund Skaraborgsvatten. 
 
Kommunfullmäktige fastställer det maximala utlåningsbeloppet för år 2019 till 50 
miljoner kronor. Den maximala utlåningsnivå för 2020 fastställs i november 2019, 
samtidigt som utlåningsramar för Skövdes kommunala bolag fastställs. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunalförbundet ska erlägga ett räntepåslag på 
deras lån i likhet med hur Skövde kommunala bolag erlägger räntepåslag på deras lån. 
För 2019 fastställs påslaget på 0,19%. Efter varje årsredovisning som publiceras 
fastställs nivån på påslaget på nytt. 
 
Ett finansieringsavtal ska upprättas som reglerar lånet mellan Skövde kommun och 
Kommunalförbund Skaraborgsvatten 
 
Yrkanden 
Torbjörn Bergman (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Bakgrund 
Juni 2017 tog Kommunfullmäktige beslut att inrätta en koncernbank för att tillgodose 
finansieringsbehoven i Skövdes kommunala bolag på ett optimalt sätt. I beslutet 
öppnades möjligheten att i framtiden också låna ut till de kommunalförbund som 
Skövde är medlem i, i fall att behov för detta skulle uppstår. 

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten befinner sig i en investeringsintensiv fas där 
stora investeringar genomför för att också i framtiden effekt kunna förse 
medlemskommunerna Skara, Skövde och Falköping med dricksvatten från Vättern. Det 
aktuella investeringsnivå medför att kommunalförbundet kommer att ha 
upplåningsbehov från och med andra delen av 2019. Lånebehovet förväntas bestå i 
flera år. 
 
Kommunalförbundet har tidigare haft lån hos affärsbanker. Skövdes upplägg med en 
koncernbank skulle innebära att kommunalförbundet kan finansiera sig mycket 
flexibel och kostnadseffektiv.   
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För Skövde skulle utlåning till kommunalförbundet innebära en marginell ökning av 
skuld per invånare samt en marginell försämring av kommunens soliditet. Åt andra 
sidan skulle detta öka kommunens återbäring från Kommuninvest något. Kommunen 
skulle också erhålla ett räntepåslag från kommunalförbundet. Räknat med en skuld på 
40 miljoner kronor skulle detta innebära en finansiell fördel för Skövde kommun kring 
100 tusen kronor per år. 
 
Avstämning kring detta ärende har skett med ekonomichefer i Falköping och Skara. 
 
Förbundsstyrelse har ställt sig positiv till finansiering genom Skövdes koncernbank. 
 

Handlingar 

TU Utlåning koncernbanken till Kommunalförbund Skaraborgsvatten 
 

Skickas till 

Kommunalförbund Skaraborgsvatten                                
Bas Thijssen, finanscontroller  
Maria Vaziri, ekonomichef  
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KF § 98/19  
Rapporter om gynnande beslut om bistånd som 
inte verkställts, kvartal 2 2019 
KS2019.0031 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Kommunfullmäktige 2019-09-30 98/19 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. 
 
 
Yrkanden 
Theres Sahlström (M) och Marianne Gustafson (KD) redogör för beredningen av 
ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Gynnande beslut som enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslut ska rapporteras till IVO, 
kommunrevisorer och fullmäktige enligt 16 kap 6 § F-h (SoL). Rapporteringen gäller 
även beslut som inte verkställts på nytt efter att verkställighet avbrutits. 
Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 
kap. § 6 F-h: antal 3 
 
Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 
kap. § 6 F-h: antal 11 
Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade § 28 F-g: antal 40 
 

Handlingar 

Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 2 
2019 
Kvartalsrapport Q2 2019 sektor socialtjänst 
VON § 44/19 Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 § f-h av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 2 2019 
VON § 45/19 Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 
kvartal 2 2019 
 
 
 
Skickas till 
Socialnämnden             
Vård- och 
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omsorgsnämnden          
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KF § 99/19  
Anmälningsärenden kommunfullmäktige den 30 september 2019 
KS2019.0005 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Kommunfullmäktige 2019-09-30 99/19 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande avsägelser: 
Inga Törmänen (S), ersättare i kommunfullmäktige, från och med 2019-09-30 
Hanna Vikström (SD), ledamot i kommunfullmäktige, från och med 2019-09-30 
Patric Eriksson som ledamot i följande bolag, från och med 2019-09-30: 
Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB. 
 

Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen överlämna det upprop från 
boende i Skövde som under rubriken ”Rädda Rånna-Ryds naturreservat – Stäng 
Billingsryds bergtäkt” som idag har lämnats till kommunfullmäktiges presidie.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda. 

Bakgrund 

Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls till kommunfullmäktige. 

Handlingar 

Anmälningsärenden kommunfullmäktige den 30 september 2019 
Beslut KS, 2019-06-17, Ärende 136/19, Svar på medborgarförslag om 
handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt begåvade elever 
Beslut KS, 2019-06-17, Ärende 137/19, Svar på medborgarförslag om 
discgolfbana i Skövde 
Beslut KS, 2019-08-12, Ärende 150/19, Svar på medborgarförslag om att 
Skövde kommun borde ha en lägenhet som familjehem och socialtjänsten 
kan boka för umgänge mellan placerade barn och deras biologiska föräldrar 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen    Handläggare förtroendevalda 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Martin Odenö (M) redogör för beredning av ärendet och valberedningens förslag till 
beslut. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till nämndemän för perioden 
2020-2023: 
 
Moderaterna 
Per Carleman (M) 
Nicklas Johansson (M) 
Inga-Lill Mikkelsen (M) 
Kerstin Nordling (M) 
Indira Ruznic (M) 
Sven-Erik Söderlund (M) 
 
Centerpartiet 
Åsa Axelsson (C) 
Christina Nilsson (C) 
 
Liberalerna 
Björn Spetz (L) 
 
Kristdemokraterna 
Emad Hanna (KD) 
 
Socialdemokraterna 
Sandra Ask (S) 
Per-Erik Gustafsson (S)  
Kayda Lazar (S)  
Emma Lundin (S) 
Carina Pettersson (S) 
 
Vänsterpartiet 
Dag Fredriksson (V) 
Rickard Ornblad (V) 
 
Miljöpartiet 
Johan Örnemar (MP) 
 
 
Sverigedemokraterna 
Christer Bratt (SD) 
Anders Friedländer (SD) 
Yvonne Eriksson Harlin (SD) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Ramona Nilsson till ledamot från 2019-10-01 i 
följande bolag: 
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Kreativa Hus Skövde AB 
Mariesjö Kreativa Hus AB 
VästFast i Skaraborg AB 
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Avslutning 
 
Ordförande Conny Brännberg (KD) tackar alla närvarande och avslutar dagens 
sammanträde.  
 
Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den torsdag den 31 oktober                 
kl 18.00. 
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