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Teams, 2020-11-09 kl. 13:00-16:00
Beslutande

Katarina Jonsson (M)
Ulrica Johansson (C)
Johan Ask (S), ej § 220
Peter Yström (M)
Bernt Mårtensson (M)
Claës Beckman (M)
Ulla-Britt Hagström (L)
Marianne Gustafsson (KD)
Maria Hjärtqvist (S)
Robert Ciabatti (S)
Malin Wadman (S)
Anita Löfgren (S)
Dag Fredriksson (V)
Jonas Eriksson (SD)
Jerzy Kucier (SD)
Övriga deltagande

Jan Malmgren, förbundsdirektör
Skaraborgs kommunalförbund
Unnar Kristmansson, planchef
Kristin Hollekim Johansson,
trafikhandläggare

Utses att justera

Ulrica Johansson (C)

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Ersättare

Klas Hedenberg (C)
Jan Sandelius (KD)
Anders Grönvall (S)
Kayda Lazar (S)
Janette Leinonen (MP)
Linnéa Fransson (SD)

Samtliga deltar via Teams
förutom ordförande,
kommundirektör och
sekreterare

Bas Thijssen, finanscontroller
Maria Vaziri, ekonomichef
Sabina Cederkvarn, controller
Ludvig Isacsson,
energirådgivare
Sari Strömblad, miljöstrateg

Paragrafer

Patricia Vallendin
Katarina Jonsson (M)
Ulrica Johansson (C)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans
Sammanträdesdatum
Justeringsdatum
Anslagsdatum
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Kommunstyrelsen
2020-11-09
2020-11-15
2020-11-16
Skövde Stadshus

Överklagningstid
tom

2020-12-08
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Teams, 2020-11-09 kl. 13:00-16:00
Beslutande

Katarina Jonsson (M)
Ulrica Johansson (C)
Johan Ask (S) ej §220
Peter Yström (M)
Bernt Mårtensson (M)
Claës Beckman (M)
Ulla-Britt Hagström (L)
Marianne Gustafsson (KD)
Maria Hjärtqvist (S)
Robert Ciabatti (S)
Malin Wadman (S)
Anita Löfgren (S)
Dag Fredriksson (V)
Jonas Eriksson (SD)
Jerzy Kucier (SD)
Övriga deltagande

Jan Malmgren, förbundsdirektör
Skaraborgs kommunalförbund
Unnar Kristmansson, planchef
Kristin Hollekim Johansson,
trafikhandläggare

Utses att justera

Ulrica Johansson (C)

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Ersättare

Klas Hedenberg (C)
Jan Sandelius (KD)
Anders Grönvall (S)
Kayda Lazar (S)
Janette Leinonen (MP)
Linnéa Fransson (SD)
Samtliga deltar via Teams
förutom ordförande,
kommundirektör och
sekreterare

Bas Thijssen, finanscontroller
Maria Vaziri, ekonomichef
Sabina Cederkvarn, controller
Ludvig Isacsson,
energirådgivare
Sari Strömblad, miljöstrateg

Paragrafer

Patricia Vallendin
Katarina Jonsson (M)
Ulrica Johansson (C)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans
Sammanträdesdatum
Justeringsdatum
Anslagsdatum
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Kommunstyrelsen
2020-11-09
2020-11-09
2020-11-09
Skövde Stadshus

Överklagningstid
tom
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KS § 201/20
Antagandebeslut Detaljplan för del av Värsås 1:15 m.fl.
KS2019.0061

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-21
2020-11-09

Ärende
194/20
201/20

Beslut
Kommunstyrelsen antar Detaljplan för del av Värsås 1:15 m.fl.
Bakgrund
Planområdet ligger i Värsås och omfattar fastigheterna Värsås 1:15, Värsås 8:51 och
Värsås 8:95. Värsås 1:15 är idag planlagd för park eller plantering samt natur.
Värsås 8:51 är planlagt som område för allmänt ändamål, och på platsen finns idag
ett pumphus som inte är i bruk. Värsås 8:95 är planlagd för barnstuga och föreslås i
den nya detaljplanen att planläggas för att inrymma ett gruppboende.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-09, KS § 35/20, att ge sektor samhällsbyggnad i
uppdrag att genomföra samråd för förslag till Detaljplan för del av Värsås 1:15 m.fl.
Kommunstyrelsen beslutade även att genomförandet av planförslaget inte bedöms
medföra någon betydande miljöpåverkan varför något behov av miljöbedömning
inte föreligger. I samband med detta informerades även Kommunstyrelsen om att
planen kommer gå upp för information i BSB inför granskningsskedet.
Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av cirka 6 villor samt ett
gruppboende i västra delen av Värsås tätort. Planen ska även möjliggöra ytterligare
bostadsbebyggelse, utan att styra om denna ska vara i form av exempelvis radhus
eller friliggande villor. I planområdet ingår även en parkeringsyta, samt öppna
grönytor och skogsområden, som genom planläggningen ska säkerställas för dessa
ändamål.
Förslaget

Ett genomförande av planen innebär att småhusbebyggelse samt ett gruppboende
kan uppföras. Det motionsspår som leder genom området planeras att behållas,
och till viss del justeras.
Motivering av beslut

Inkomna synpunkter och/eller invändningar som framförts under samrådstiden
2020-03-16 till 2020-03-29, har behandlats och bemötts i bifogad
samrådsredogörelse.
Granskningen har ägt rum under tiden 2020-06-08 till 2020-07-03. Totalt har 7
skrivelser inkommit, varav 4 utan erinran. Inkomna synpunkter har behandlats
och bemötts i bifogat granskningsutlåtande. Nedan redovisas en kort
sammanfattning av de större synpunkter som inkommit. Därtill vilka förändringar
och tillägg till detaljplanen som föreslås.
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Under granskningen inkom synpunkter från Länsstyrelsen, Kommunala
Lantmäterimyndigheten (KLM) i Skövde, samt IFK Värsås. Inga synpunkter var
mot förslaget.
Länsstyrelsen framhåller att en upplysning om att 100-årsregn behöver beaktas bör
införas på plankartan. Länsstyrelsen påminner också om att ansökan om dispens
från markavvattningsförbudet kan krävas.
KLM framhåller att Värsås vägförening ansvarar för allmänna platser i Värsås, och
att detta behöver framgå på plankartan. KLM föreslår även att planbestämmelser
innehållande begreppet "tomt" ändras till "fastighet", med avsikt att undvika
oklarheter och oönskade effekter. KLM påpekar vidare att de plannummer som
finns beskrivna i planbeskrivningen bör kompletteras. IFK Värsås har synpunkter
gällande en beskrivning av befintlig bollplan, samt önskar att i samverkan med
Skövde kommun uppföra en all-idrottsyta inom ett område utanför planområdet.
Med anledning av under granskningen inkomna synpunkter, föreslås följande
förändringar och tillägg göras i detaljplanen:
Plankartan kompletteras med en upplysning om beaktande av 100-årsregn.
Huvudmannaskap för allmän plats (gata, natur) ändras från ”allmänt” till ”enskilt”.
Begreppet ”tomtstorlek” (beteckningen ”e”) ändras till ”fastighetsstorlek” med
beteckningen ”d”.
Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande om Skövde kommuns
ansvar gällande att ansöka om dispens från markavvattningsförbudet. Frågan om
huvudmannaskap för allmän plats förtydligas i planbeskrivningen, och begreppet
"tomt" ersätts med "fastighet" där det anses nödvändigt. Hela plannumret skrivs ut
för de planer som beskrivs på sidan 6. En mindre justering av texten om befintlig
bollplan genomförs.
Andra större förändringar av detaljplaneförslaget som inte varit resultatet av
yttranden under granskningen föreslås vara att:
Med anledning av nytt kartunderlag från Vattenfall, justeras u-området något i
plankartan.
Planbeskrivningen kompletteras med text om Vattenfalls ledningsdragning.
Texten om planbestämmelser uppdateras och förtydligas.
Genomförandetiden i plankartan ändras från 5 till 10 år.
Justering av planhandlingarna enligt ovan bedöms inte föranleda att planförslaget
behöver ställas ut för ny granskning.
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Handlingar
Antagandebeslut Detaljplan för del av Värsås 1:15 m.fl.
3_PLAN_2016_10_Planbeskrivning antagande.pdf
4_PLAN_2016_10_Granskningsutlåtande.pdf
5_PLAN_2016_10_Plankarta antagande (uppdaterad version).pdf
1_PLAN_2016_10_Tjänsteskrivelse antagande.pdf
2_PLAN_2016_10_Samrådsredogörelse.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 202/20
Plansamråd Översiktsplan 2021 Tibro kommun
KS2020.0332

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-21
2020-11-09

Ärende
195/20
202/20

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta lämna
följande yttrande från Skövde kommun.
Yttrande

Skövde kommun har tagit del av planförslaget och anser som helhet att
samrådsförslaget är överskådligt och lättillgängligt. Det är inspirerande att se hur
Tibro har tagit steget över till en digital översiktsplan.
I förslaget till ny översiktsplan beskrivs väg 49 som den viktigaste kopplingen
mellan Tibro och Skaraborg. Väg 49 ligger i ett av de prioriterade regionala
pendlingsstråken (stråk 5) i Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland.
Stråk 5 sträcker sig genom hela Skaraborg och är ett viktigt stråk även för Skövde
kommun.
Skövde kommun instämmer i värdet av att få ett sammanhängande nät för gångoch cykeltrafik mellan Tibro och Skövde liksom mellan övriga grannkommuner. I
samband med Trafikverkets pågående vägprojekt mellan Igelstorp och Skövde har
man valt att bygga en ny gång-och cykelväg inom vägområdet utmed väg 49.
I planförslaget lyfter Tibro kommun att täta bussförbindelser till Skövde
resecentrum är särskilt viktiga. Skövde kommun instämmer i vikten av att det finns
en god tillgänglighet till Skövde resecentrum med hänsyn till dess roll som både
lokalt och regionalt pendlingsnav liksom för betydelsen av att bibehålla och
utveckla långsiktigt goda förutsättningar för ett hållbart resande.
Det finns i planförslaget inga utpekade utvecklingsområden eller bevarandevärden
nära kommungränsen som påverkar eller förändrar förutsättningarna för den
fysiska planeringen i Skövde kommun. I Skövde kommun har i övrigt inga
synpunkter på planförslaget.
Bakgrund
Tibro kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu är ute på
remiss. Skövde kommun har fått del av samrådsförslaget Översiktsplan 2021 Tibro
kommun – samrådshandling augusti 2020 med möjlighet att lämna synpunkter. Till
översiktsplanen hör en bredare så kallad samlad konsekvensbeskrivning där
miljökonsekvensbeskrivningen är integrerad. Tibro kommun har valt att göra en
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digital översiktsplan i syfte att planen då blir tidsenlig, lättare att ajourföra och den
blir mer tillgänglig för tjänstepersoner, politiker och allmänhet.
Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska visa kommunens
vilja gällande byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med
naturresurser. Planen ska utgöra vägledning vid såväl kommunens egna som andra
myndigheters beslut om bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt
miljöbalken.
Översiktsplanen utgår från Tibro kommuns vision samt visionens tre strategiska
mål. Ett av målen är att främja Tibro som livskraftig boendekommun, bland annat
genom att möjliggöra hållbart resande inom och utanför kommunen samt att
marknadsföra närheten till större arbetsmarknad och utbildning.
En riktningsgivande princip och planeringsstrategi som planförslaget utgår från är
att Stärka stråken i kommunen. För att stärka stråken avser Tibro kommun att:
• Prioritera och planera för ny bebyggelse i anslutning till befintlig
infrastruktur och kollektivtrafik.
•

Utveckla attraktiva och säkra gång- och cykelstråk till målpunkter.

•

Stärka kärnorna för service, bebyggelseutveckling och utveckla sociala
mötesplatser.

•

Stimulera utvecklingsstråken för boendemiljöer, turism, friluftsliv och
kultur.

• Verka för fortsatt utbyggnad av väg 49 till 2+1-väg.
Merparten av föreslagen bebyggelseutvecklingen ligger i Tibro och Fagersanna
tätorter. Planförslaget redovisar flera olika förtätningsområden,
omvandlingsområden, utredningsområden, insatsområden och nyckelprojekt
inom dessa orter.
Mellankommunala intressen beskrivs i inledningen av planförslaget.
Vid beredning av remissen har Skövde kommun i första hand tittat på de
mellankommunala frågorna samt redovisad markanvändning i anslutning till
kommungränsen mellan Tibro och Skövde. Här finns riksintressen och höga
naturvärden som sträcker sig på båda sidor om kommungränsen. Utpekade
utbyggnadsområden för vindkraft ligger oförändrade jämfört med Tibros
nuvarande översiktsplan, och de ligger i nära anslutning till föreslagna områden
för vindkraft i Skövde kommun.
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Handlingar
Plansamråd Översiktsplan 2021 Tibro kommun
2_PLAN_2020_20_Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf
1_PLAN_2020_20_Missiv plansamråd.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad

Tibro kommun,
byggnadsnamnd@tibro.se
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KS § 203/20
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 med internbudget och
internkontrollplan
KS2020.0300

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-21
2020-11-09

Ärende
196/20
203/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 med
internbudget och internkontrollplan.

Bakgrund
En verksamhetsplan för 2021 har arbetats fram för kommunstyrelsens ansvarsområde.
I planen finns kommunstyrelsens mål med tillhörande strategier, aktiviteter och
resultatmått. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott behandlade de delar i
verksamhetsplanen som rör målet inom arbetsgivarområdet vid möte 2020-10-09, § 33/20.
Internkontrollplanen har tagits fram utifrån genomförda risk- och väsentlighetsanalyser
inom kommunstyrelsens olika verksamheter.
Kommunstyrelsens totala driftsbudget är 518 miljoner kronor för år 2021. Det är en ökning
med 33 miljoner kronor jämfört med driftsbudgeten för år 2020. Ökningen utgörs av
investeringsrelaterade kostnader, pris- och personalkostnadsindex,
verksamhetsövergångar och riktade satsningar från kommunfullmäktige. I driftsbudgeten
ingår också effektiviseringskrav för 2021.
Den totala investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 2021 är 167 miljoner.
Investeringsbudgeten innefattar infrastruktur, fastighetsförvärv, inventarier och medel
för projekt utifrån handlingsplan 2022 (H22).

Handlingar
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 med internbudget och internkontrollplan
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021

Skickas till
Samtliga nämnder
Sektorschefer SSV, SMS och SSB
HR-chef Sofia Myhrman
Ekonomichef Maria Vaziri
Kvalitetschef Sofia Brunér
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KS § 204/20
Särskilt bidrag till handikappföreningar hösten 2020
KS2020.0039

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-21
2020-11-09

Ärende
197/20
204/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelningen av avsatta medel till
handikappföreningarna enligt följande:
- Astma- och allergiföreningen, 14 925 kr
- RBU Skaraborg, 5 000 kr
Bakgrund
Kommunstyrelsen disponerar anslag för särskilda bidrag till
handikappföreningar som utvecklar sin verksamhet genom att delta i eller
genomföra projekt eller utåtriktade arrangemang som främjar Skövde
kommuns folkhälsopolitiska program om delaktighet och jämlikhet i
samhället för personer med funktionsnedsättningar.
För hösten 2020 har 2 ansökningar kommit in. Ansökningarna har behandlats av
beredningsgruppen för Rådet för funktionshinderfrågor som föreslår att
medel fördelas enligt följande:
- Astma- och allergiföreningen, 14 925 kr för vandring- och fiskehelg i Säfsen
- RBU Skaraborg, 5 000 kr för ridlektioner
Handlingar
Särskilt bidrag till handikappföreningar hösten 2020

Ansökan om särskilt bidrag till handikappförening 2020 Astma- och
Allergiföreningen i Skövde
Ansökan (nr 2) om särskilt bidrag till handikappförening 2020 RBU Skaraborg
Skickas till
Astma- och allergiföreningen

RBU Skaraborg

Skövde kommun
Kommunstyrelsen
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KS § 205/20
Ansökan om projektstöd för förlängning av projektet ASSAR Innovation
Arena
KS2019.0477

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-21
2020-11-09

Ärende
198/20
205/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja IDC West Sweden AB projektstöd om
1 500 000 kr årligen för 2021 och 2022 avseende förlängning av projektet ASSAR
Innovation Arena.
Kommunstyrelsen beslutar att medel tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 2021 och 2022.
Bakgrund
ASSAR Industrial Innovation Arena har pågått 2018–2020. Den här
projektansökan avser en förlängning av ASSAR för 2021–2022. Projektet
genomförs i samverkan mellan IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB
och Högskolan i Skövde. Med som initiativtagare till ASSAR är även Volvo Car
Corporation och Volvokoncernen som båda parter även är aktiva i den fysiska
innovationsmiljön.
Syftet med ASSAR Industrial Innovation Arena är att på regional nivå möta de
globala trenderna och dess utmaningar som finns identifierade i Smart industri
och Made in Sweden 2030, genom att samtliga aktörer sätter en gemensam agenda
kring de utvecklingsområden som måste prioriteras. Kraven på
produktionsutveckling, kompetens, kunskap, snabb produktutveckling och hög
innovationstakt driver branschen att söka bred samverkan och skapa nya allianser
för att nå framgångar i en snabbföränderlig värld.
Förlängningen av projektet syftar till att fortsätta utveckla och förbättra de
befintliga satsningarna. Detta gäller både den fysiska miljön med demonstratorer,
metoder, verktyg och arbetssätt och direkta utvecklingsarbeten och
kompetenshöjande insatser hos målgruppen.
Projektet har identifierat ett uppdämt utvecklingsbehov hos företagen vilket är en
stor möjlighet att fortsätta arbeta med. De områden som utvecklingsbehoven
återfinns inom och som projektet kommer att arbeta med är:
• Produktutveckling
• Produktionseffektivisering och automation – med fokus på rekonfigurerbarhet
och
flexibla produktionssystem
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• Kompetensförsörjning
• Marknad
• Affärsmodellsinnovation
• Omställning till en mer cirkulär verksamhet
• Digitalisering
Utöver den finansiering som söks från Skövde kommun har projektet beviljats
förlängd finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden om 11 595 994
kr och ansökan är ställd till både Västra Götalandsregionen och Skaraborgs
Kommunalförbund om förlängd finansiering.
ASSAR Innovation Arena är beläget fysiskt i Skövde vilket stärker
platsen och ökar attraktiviteten gällande både kompetens och
etableringar. Industrins möjlighet att möta utmaningarna i spåren
av den globala utvecklingen är viktig för Skövdes fortsatta tillväxt.

Handlingar
Ansökan om projektstöd för förlängning av projektet ASSAR Innovation Arena
Ansökan Projektstöd till regionala utvecklingsprojekt inom ramen för Västra Götaland
2020-strategin för tillväxt och utveckling 2020 och framåt, Assar

Skickas till
Ramona Nilsson, näringslivschef
Tanja
Lundberg, IDC West Sweden AB Leif Pehrsson,
VD IDC West Sweden
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KS § 206/20
Svar på revisionsrapport avseende intern kontroll leverantörsregister
och leverantörsutbetalningar
KS2020.0298

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-21
2020-11-09

Ärende
199/20
206/20

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar nedanstående yttrande som svar på
revisionsrapporten avseende leverantörsregister och leverantörsutbetalningar.
Bakgrund
Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska om den interna
kontrollen avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar är tillräcklig.
Yttrande
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i huvudsak har
en tillräcklig intern kontroll. Revisionen gör bedömningen att;
•

Det finns rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer

•

Förändringar i leverantörsregistret registreras i en förändringslogg

•

Det finns definierade rutiner för att administrera och städa i
leverantörsregistret

•

Det finns ett politiskt beslutat attestreglemente och aktuella
attestförteckningar

•

Det finns skriftliga rutiner för betalningar

Revisionen rekommenderar dock att se över några områden.
•

Revisionen vill att vi undersöker möjligheten att genomföra kontroll av
leverantör innan inköp över ett visst belopp för icke ramavtalsupphandlade leverantörer, istället för att kontroller genomförs först när
fakturan anländer.

En systematisk kontroll av detta görs inte idag och det är administrativt
betungande att genomföra. Det skulle medföra mycket kontakter internt där
de behöriga beställarna skulle behöva få godkänt inköpen från centralt håll
innan varje inköp, vilket är svårt att hantera praktiskt. Behöriga beställare
har enligt riktlinjerna rätt att handla upp till 3 000 kr utanför ramavtal och har
som arbetsuppgift att kontrollera aktuella leverantörer innan inköp sker
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utanför ramavtal. Detta gör de behöriga beställarna via en länk till
Skatteverkets hemsida. På den obligatoriska utbildningen för behöriga
beställare och direktupphandlare informeras de om vikten av att genomföra
dessa kontroller.
Även vid en direktupphandling görs kontroller av aktuella leverantörer innan
inköp sker. Direktupphandlarna har rätt att handla utanför ramavtal till ett
belopp om drygt 600 000 kr. Direktupphandlingen dokumenteras enligt
riktlinjer. Det görs även kontroller att dokumentation enligt rutin sköts för
samtliga inköp över 100 000 kr.
En systematisk kontroll görs av ny leverantör när faktura anländer. När
leverantören är helt ny och aldrig nyttjats av kommunen tidigare görs en
kontroll mot företaget Inyetts kontrollsystem, innan leverantören registreras.
Detta är ett kontrollverktyg som kommunen använder för att säkerställa att
leverantörer inte är så kallade ”blufföretag” samt att de innehar F-skatt och
vid behov moms-registreringsnummer.
Slutsats:
Vi anser att kontrollen är på en tillfredställande nivå utifrån arbetsinsats
kontra intern kontroll. Informationen kring vår hantering kan dock
tydliggöras.

•

Revisionen anser att vi ska se över möjligheten att införa en rutin för
genomgång av förändringslogg i leverantörsregistret för att minimera
risken för felaktiga ändringar av fast data.

Vi anser att vi säkrar detta genom kontroller tidigare och senare i processen,
från upplägg av en leverantör till betalning. Att genomföra granskningar av
förändringsloggen är ett omfattande och reaktivt arbete, som handlar om att
dubbelkontrollera tidigare utfört arbete.
En systematisk kontroll av alla inköp sker dock innan betalning. Detta genom
att alla betalningar scannas via ett program och varnar utifrån våra inställda
parametrar exempelvis tidigare betalningsmönster, limiter, oseriösa
leverantörer m.m. För varje varning finns en dokumenterad arbetsrutin som
säkerställer god internkontroll.

Slutsats:
Den största risken avseende förändring av leverantörregister är ändring av
kontonummer för betalning. Det vi dock kan överväga är om vi ska införa en
dubbelattest vid nyupplägg av leverantör samt ändringar av kontonummer på
befintliga leverantörer. Detta är inget som vi har systemstöd för idag men tas
med i samband med upphandling av nytt ekonomisystem.
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Revisionen anser att vi ska se över möjligheten att ha utökad
systematik och regelbundenhet i genomgång och städning av
leverantörsregister genom framtagning av rutinbeskrivning där ökad
tydlighet kring metod, ansvar och frekvens för genomgång av
leverantörsregistret framkommer.

Vi genomför löpande förändringar i leverantörsregistret, då vi själva
upptäcker fel genom våra kontroller, ändrade uppgifter från leverantörer
samt indikationer från andra aktörer. Vidare har vi en rutin för städning och i
årshjulet för reskontragruppen och systemgruppen framgår att städning ska
ske varje sommar. Hittills har rutinen inneburit att vi tagit bort alla
leverantörer som vi inte handlat från de tre senaste åren.
Slutsats:
Ett nytt inköpssystem är på plats och vår rutin kring städning av
leverantörsregister kommer ändras till de senaste två åren. Detta kommer
medföra att fler leverantörer tas bort löpande samtidigt ökar arbetsinsatsen
då vi får lägga upp fler nya leverantörer som städats bort på grund av
tidsgränsen.
Handlingar
Svar på revisionsrapport avseende intern kontroll leverantörsregister och
leverantörsutbetalningar
Missiv IK lev betalningar och lev register Skövde kommun
Granskning av levregister och utbetalningar - Skövde kommun

Skickas till
Revisionen
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KS § 207/20
Beslut gällande inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende
KS2020.0242

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-21
2020-11-09

Ärende
200/20
207/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom socialnämndens yttrande och anta
det som sitt eget gällande Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende
Bakgrund
I april 2020 beslutade VästKoms styrelse att ställa sig bakom ett länsgemensamt
inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra Götaland gällande
organiserat integrerat arbete för personer med psykisk hälsa, missbruk och
beroende samt rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera
kommunerna att ta beslut om samma inriktningsdokument.
8 maj 2020 tog direktionen i Skaraborgs kommunalförbund beslut om att ställa sig
bakom dokumentet och rekommenderade kommunerna att besluta om
Inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra Götaland gällande
organiserat integrerat arbete för personer med psykisk hälsa, missbruk och
beroende.
Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till
handlingsplan psykisk hälsa. Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom
VGR och kommuner i Västra Götaland och omfattar verksamheter inom primäroch specialistvård, socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Dokumentet
ska utgöra en grund för kommunernas och VGR:s integrerade arbete och ska
underlätta utveckling och kvalitetssäkring.
Socialnämndens yttrande:
Det är första gången som ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete
upprättas mellan kommunerna och VGR:s verksamhet. Målgruppen är personer i
alla åldrar med sammansatta behov inom området psykisk ohälsa, missbruk och
beroende och när behoven behöver tillgodoses genom insatser från båda
huvudmännen.
Dokumentet är kopplat till handlingsplan psykisk hälsa och utgör en gemensam
grund för kommunernas och VGR:s organiserade arbete. Detta för att underlätta
utveckling och kvalitetssäkring för det integrerade arbetet mellan de två
huvudmännen om den enskilde individen har behov av samtidiga insatser.
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Socialnämnden anser att det är av stor vikt att personer med samsjuklighet och
psykosociala hinder uppmärksammas och att arbetet organiseras för att hållbarhet
ska kunna säkras över tid. Verksamheternas vård- och stöd ska byggas på bästa
tillgängliga kunskap och via skriftliga avtal/överenskommelser om samverkan
mellan huvudmännen. Detta för att tillgodose individers behov av samtidiga
insatser och möjliggöra uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet.
Socialnämnden är därför positiva till framtaget inriktningsdokument.
Handlingar
Beslut gällande inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende
§ 28 protokollsutdrag Beslut inriktningsdokument psykisk ohälsa, missbruk, beroende
Länsgemensamt inriktningsdokument organiserat integrerat arbete - slutligt förslag
SON § 68/20 Integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende

Skickas till
Skaraborgs kommunalförbund
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KS § 208/20
Yttrande i mål nr. 5735-20 angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen
KS2020.0333

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-21
2020-11-09

Ärende
201/20
208/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta och till förvaltningsrätten inge nedanstående
yttrande som Skövde kommuns yttrande i mål nr. 5735-20 angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Skövde kommun beslutade 2020-09-28, § 95/20 att anta
förslag till ny gemensam avfallstaxa. Beslutet har överklagats och Kommunen har
förelagts att inkomma med yttrande senast den 2 november 2020. Anstånd har
medgetts till den 16 november för att möjliggöra behandling av
kommunstyrelsen. Förvaltningen har efter föredragning i kommunstyrelsens
arbetsutskott upprättat ett yttrande vilket tillhandahålls till kommunstyrelsen.
Underlagen till det överklagade beslutet har ingivits till rätten sedan tidigare och
biläggs därför inte yttrandet. Förvaltningen har därvid framtagit nedanstående
förslag till yttrande.

YTTRANDE
Skövde kommuns inställning
Skövde kommun bestrider överklagandet och hemställer att Förvaltningsrätten
avslår detsamma.
Grund för kommunens bestridande
Kommunfullmäktige i Skövde kommuns beslut av 2020-09-28, § 95/20, är lagenligt
och strider vare sig mot lag eller annan författning.

Utveckling av talan
Bakgrund/ Allmänt
3.1.1. Kommunfullmäktige i Skövde kommun beslutade den 28 september 2020, § 95/20,
att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg
(AÖS), att träda ikraft den 1 januari 2021. Beslutet gäller under förutsättning att
samtliga medlemskommuner i AÖS fattar beslut i enlighet med förslaget.
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3.1.2. Bakgrunden till den justerade taxan, vilket framgår av ingivna underlag, har varit
att öka intäkterna till AÖS då förbundet gjort årliga underskott sedan år 2013. Några
materiella ändringar av bestämmelserna i övrigt, dvs. utöver avgiftsnivåer,
föreligger ej.
3.1.3. Kommunen noterar att kärnan av klagomålet synes fokuserad på om taxan strider
mot likställighetsprincipen, då i synnerhet tabell två under 5.2. i avfallstaxan
rörande familjer med blöjbarn upp till 4 år eller då särskilda behov finns till följd av
sjukdom. Kommunen avser därför endast i detta yttrande beröra de frågorna.

3.2.

Strider avfallstaxan mot likställighetsprincipen?

3.2.1. Av 2 kap 3 § Kommunallagen (KL) följer att kommunen ska behandla sina
medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelsen
brukar vanligen benämnas som likställighetsprincipen.
3.2.2. Den närmare innebörden av principen är att kommunens medlemmar ska vara
likställda gentemot kommunen beträffande såväl rättigheter som skyldigheter.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av kommunmedborgare endast är tillåten
på objektiva, sakliga grunder. Kommunmedlemmar i samma situation ska med
andra ord behandlas lika medan kommunmedlemmar med andra förutsättningar
ska behandlas utifrån dessa (se t.ex. Kastberg, Patrik, Kommunallagen – en
kommentar, 1:a uppl., s 22). Detta återspeglas även i RÅ 2005 not 21, vari fråga var
om en kommuns beslut att inte medräkna en höjning av barnbidraget vid
beräkning av ekonomiskt bistånd, och där Högsta förvaltningsdomstolen uttalade
att: ”Nämndens beslut omfattar barnfamiljer inom kommunen men innebär inte

att någon inom denna grupp särskilt skulle gynnas eller missgynnas vid
prövningen av biståndsärenden. Så länge kommunmedlemmar som befinner sig i
samma situation behandlas lika, utgör likställighetsprincipen i 2 kap 2 §
kommunallagen knappast något hinder.”
3.2.3. Avseende avgifter brukar likställighetsprincipen även återspeglas genom att lika
avgift ska utgå för lika prestation. Detta innebär något förenklat att om kommunen
tar ut olika avgifter för samma prestation eller samma avgift trots att prestationen
skiljer sig åt riskerar likställighetsprincipen att åsidosättas (jfr. t.ex. RÅ 1997 ref.
66).
3.2.4. Vad som utgör sakliga, objektiva grunder att särbehandla kommunmedborgare
skiljer sig åt och kan vara olika mellan olika områden. I praxis har t.ex. en
kommuns åtagande om reducerade anslutningsavgifter för vissa fastigheter inte
ansetts strida mot likställighetsprincipen (RÅ 1977 ref. 55). Av RÅ 1962 I 101 följer
att en kommuns beslut att ge bidrag till kommunala befattningshavare i syfte att
påverka dessa att bygga egnahem i kommunen var förenligt med
likställighetsprincipen. I RÅ 2001 ref. 71 ansågs en inkomstdifferentierad
barnomsorgstaxa inte strida mot likställighetsprincipen. I RÅ 2009 ref 23 ansågs ett
beslut att inte stå för kostnaden för en elevs gymnasieutbildning i annan kommun
inte strida mot likställighetsprincipen oaktat att kommunen tidigare i ett annat fall
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stått för en elevs kostnader. Av Kammarrätten i Jönköpings avgörande av 2016-0601 i mål nr 3064-15 följer att avgiftsdifferentiering baserad på om FNI införts i ett
område var förenligt med likställighetsprincipen etc.
3.2.5. Av ovanstående skäl är även värdet av det av klagande åberopade RÅ 1996 ref. 9
ringa om något då det överhuvudtaget inte hanterar vad som är fråga om i
förevarande fall. Inte heller är det påstående som klagande syns göra kring att
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter på något sätt skulle utgöra en
fullständig uppräkning av vad som utgör objektiva sakliga grunder korrekt. Vad
som utgör objektivt sakliga skäl, vilket påvisas av i 3.2.4 nämnda fall, är istället
något som avgörs utifrån omständigheter och avvägningar i det enskilda fallet.
3.2.6. Vad gäller klagandens hänvisning till organisationen Avfall Sveriges skrivelse ter
även detta sig för kommunen tämligen egalt. För det första har yttranden från
organisationen ifråga ingen prejudikatsverkan. För det andra anser organisationen
att det är erbjudande av större kärl till samma avgift eller lägre viktavgift som är
problematiskt. Inget av detta är emellertid vid handen i förevarande fall. Vad fråga
är om här är istället att hämtning av avfall sker med högre frekvens (en gång
varannan vecka istället för en gång var fjärde vecka) till en högre avgift.
3.2.7. Detta ska ses mot bakgrund av att 15 kap 11 § Miljöbalken föreskriver att den som
hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på
människors hälsa och miljö. Särskild hänsyn ska bl.a. tas till risk för skada på
vatten, luft, mark, växter, djur och de olägenheter som hanteringen kan orsaka
genom buller eller lukt.
3.2.8. Vad gäller kroppsutsöndringar såsom t.ex. urin och avföring utgör detta enligt
Kommunen en särskild risk för såväl smittspridning som miljö och människors
hälsa och det riskerar därtill orsaka betydande luktolägenheter om inte åtgärder
vidtas inom rimlig tid. Det är även mot denna bakgrund den av klagande ifrågasätta
regleringen ska ses. Att denna typ av avfall är mer vanligt förekommande hos
småbarnsföräldrar än hos gemene man i allmänhet torde vara vedertaget och dessa
kan därför inte heller anses vara i samma situation.
3.2.9. Vilket klagande lyfter är abonnemanget inte heller tvingande. Detta eftersom själva
syftet är att uppnå en högre tömningsfrekvens för barnfamiljer med blöjavfall och
sådana individer som av medicinska skäl har t.ex. stomipåse eller blöja, dvs. som
producerar avfall med kroppsutsöndringar såsom urin och avföring. Om barnet
slutar med blöja eller har föräldrar som t.ex. av miljöskäl använder tygblöjor finns
givetvis inte längre behovet och man kan istället välja att restavfallet töms mer
sällan vilket även resulterar i en lägre hämtningsavgift. Taxeföreskriften uttalar
även tydligt att möjligheten avser just ”familjer med blöjbarn”. Att i den praktiska
hanteringen utgå från att kommunmedborgarna förhåller sig till detta på ett
korrekt och riktigt sätt menar Kommunen på intet sätt strider mot
likställighetsprincipen.

3.3.

Avslutande kommentarer
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3.3.1. Likställighetsprincipen innebär att kommunen skall behandla sina medlemmar
lika om inte sakliga skäl för annat föreligger. Vardagligt uttryckt brukar det sägas
att lika fall skall behandlas lika och olika fall skall behandlas olika. I grunden
handlar det därvid om att kommunen i sina beslut ska vägledas av objektiva och
sakliga skäl, så har även skett i förevarande fall.
3.3.2. Då klagande, enligt kommunens förmenande, inte påvisat några omständigheter
för laglighetsprövningen som faller inom grunderna för upphävande av beslut
enligt 13 kap 8 § Kommunallagen skall överklagandet följaktligen avslås.

Handlingar
Yttrande i mål nr. 5735-20 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
Föreläggande begäran om laglighetsprövning enligt kommunallagen om Skövde
kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020 om antagande av avfallstaxa,
aktbilaga 6, mål nr 5735-20

Skickas till
Stadsjuristen

Förvaltningsrätten Jönköping
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KS § 209/20
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
KS2019.0402

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-21
2020-11-09

Ärende
202/20
209/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordning enligt förslag daterat
2020-10-12.
Bakgrund

Då det gått ungefär två år sedan den senaste allmänna översynen av
kommunstyrelsens delegationsordning och i beaktande av att önskemål inkommit
från förvaltningen om vissa revideringar lyfts ärendet. Till denna tjänsteskrivelse
finns två utkast till delegationsordning varav den ena visar gjorda ändringar och
den andra är delegationsordningen efter gjorda ändringar. Ändringarna anges i blå
text för sådan text som föreslås tas bort och röd text för sådan text som föreslås
läggas till.
Avseende punkterna 3.18-3.25 anges text med orange färg. Detta då själva
delegationen följer på kommunstyrelsens beslut 2020-01-13, § 7/20. I beslutet anges
dock inte var formuleringarna ska placeras i delegationsordningen, inte heller
anges om tidigare lydelse av 3.18 ska tas bort eller stå kvar. Från förvaltningen görs
dock bedömningen att behovet av skrivningen får anses begränsad i beaktande till
att man valt att anta de uttryckliga delegationsbestämmelserna.
Justeringar har skett av 1.15, 2.8 och 2.9 utifrån påtalande från
upphandlingsenheten om att det vore lämpligt att tydligare formulera de delar som
berör upphandling till att avse beslut under upphandlingsprocess då denna kan
inkludera ett flertal andra beslut än ingående av avtal, t.ex. att avbryta en
upphandling eller förkasta ett anbud.
Justeringen av p. 1.31-1.33 är av rent redaktionell art för att få bestämmelserna
avseende GDPR, vilka kommunstyrelsen beslutade om 2020-06-01, § 119/20,
samlade.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-15, § 139/20 om revidering av p. 2.13 samt
tillägg av p. 2.30-2.32. Dessa bestämmelser har omformulerats något i
tydliggörande syfte. Detta då kollektivt beslutsfattande är förbehållet politiken.
Del 6 av delegationsordningen har mer substantiella justeringar som grundas från
önskemål från förvaltningen. Justeringen av 6.2., och för den delen den nya
bestämmelsen i 6.10, innebär att fler yttranden i ärenden avseende områdesskydd
kan hanteras av förvaltningen, dock med begränsning av yttranden som är av
principiell betydelse eller av större vikt och därför inte kan delegeras. 6.11 är ny
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och föreslås då förvaltningen önskat enklare beslutsväg i samband med att
pristagare till kommunens miljöpris utses. För att säkerställa god insyn och
möjliggöra dialog med politiken uppställs ett krav på att samråd med KSAU ska ske
innan beslut.
Avseende del 7 återfinns primärt redaktionella ändringar i 7.1 och 7.2. Utifrån
önskemål från förvaltningen har en ny bestämmelse införts som 7.20 a
innebärandes att mark- och exploateringschefen ges möjlighet att besluta om
fastighetsförsäljning till mindre belopp (250 kkr) och av mindre vikt. Primärt tar
detta sikte t.ex. när mindre justeringar kan behöva ske. Även 7.35 är ny och syftar
till att delegera möjligheten till att söka handräckning.
Avseende del 8 finns en ny bestämmelse i 8.12 där möjligheten att teckna
torghandelsavtal uttryckligen skrivs ut dels för att öka tydligheten dels för att öka
kretsen av delegater.
I del 9 är 9.5. ny och följdändringar finns i 9.6.-9.8.

Handlingar
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Delegationsordning2020medmarkering
Delegationsordning2020

Skickas till
Stadsjuristen
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KS § 210/20
Remissvar, Nationellt vårdprogram palliativ vård
KS2020.0224

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-21
2020-11-09

Ärende
203/20
210/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Nationella vårdprogrammet för
palliativ vård och överlämna vård- och omsorgsnämndens synpunkter (angivna i
dokumentet ”Synpunkter om Nationellt program för palliativ vård”) som Skövde
kommuns yttrande.
Bakgrund
Skövde kommun har erbjudits möjligheten att svara på remiss gällande Nationellt
vårdprogram för palliativ vård. Ärendet har varit på remiss hos vård- och
omsorgsnämnden som behandlade frågan 2020-09-24 och därefter inkommit med
synpunkter och förslag till yttrande.
Ungefär 1 % av Sveriges befolkning dör årligen vilket innebär att drygt 70 000
personer per år under kortare eller längre tid har behov av vårdinsatser som kan
rubriceras som palliativ vård. I och med Sveriges demografiska utveckling ökar
även denna grupp över tid. Ökad kunskap inom området palliativ medicin och
palliativ omvårdnad visar också tydligt att insatser redan tidigt i ett palliativt
vårdförlopp ökar livskvalitet för patienter och närstående.
Det nationella vårdprogrammet omfattar efter aktuell revidering hela det palliativa
vårdförloppet och inte bara livets absoluta slutskede. Den nationella
konsekvensbeskrivningen ger en översiktlig bild av vad som är reviderat och vilka
konsekvenser ändringarna kan komma att medföra. Sammanfattningsvis har
samtliga kapitel i vårdprogrammet uppdaterats och inledande kapitel gällande
värdegrund, etiska överväganden, behov av olika typer av samtal under
vårdförloppet samt behovet av psykosocialt stöd har fördjupats. Förtydliganden
har även gjorts gällande vårdens organisation både ut ett kunskaps- och
tillgänglighetsperspektiv samt dimensionering. Tillgång på palliativ vård, såväl
allmän som specifik, ska vara jämlik oavsett diagnos, ålder, vårdande enhet och
bostadsort.
Yttrande (samt bilaga ”Synpunkter om Nationellt program för palliativ vård”).
Vård och omsorgsnämnden skriver som övergripande synpunkter på
vårdprogrammet att: Det var med glädje vi läste remissversionen av Nationella
vårdprogrammet. Positivt att det bytt namn och att det nu beskriver hela det
palliativa vårdförloppet, inte bara livets absoluta slutskede. Vårdprogrammet
täcker även in många olika aspekter av palliativ medicin och palliativ omvårdnad.
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Detta har saknats av den kommunala hälso-och sjukvården i de senaste
vårdprogrammen. Upplägget är bra med faktarutor och med exempel i texten. En
styrka också i samverkansarbetet för kommunerna att vikten av teamarbete mellan
Primärvård och specialistfunktioner/teamlyfts.
Därutöver redovisas i enkäten synpunkter från vård- och omsorgsnämnden, i
bilagan ”Synpunkter om Nationellt program för palliativ vård”.
Handlingar
Remissvar, Nationellt vårdprogram palliativ vård
Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2020-04-15.pdf
Synpunkter om Nationellt program för palliativ vård.pdf
Beslut VON, 2020-09-24, Ärende 52_20, Remissyttrande Nationellt vårdprogram för
palliativ vård.pdf

Skickas till
Regionalt cancercentrum, SKL

Vård- och omsorgsnämnden

Skövde kommun
Kommunstyrelsen
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KS § 211/20
Remissvar, Utredning om planering och dimensionering av komvux och
gymnasieskolan
KS2020.0265

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-21
2020-11-09

Ärende
204/20
211/20

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa sig
bakom barn- och utbildningsnämndens yttrande och anta det som sitt eget
remissvar till Utbildningsdepartementet gällande Utredning om planering och
dimensionering av Komvux och gymnasieskolan.
Bakgrund
Skövde kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över Utredning om planering
och dimensionering av Komvux och gymnasieskolan. Barn- och
utbildningsnämnden anmodades yttra sig och har i samråd med Vuxenutbildning
Skövde inkommit med sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Barn och utbildningsnämndens yttrande:
Utbildningsdepartementet har lämnat remiss på betänkande av utredningen om
planering och dimensionering av komux och gymnasieskola. Syftet med uppdraget
i betänkandet är att bland annat att trygga den regionala och nationella
kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången
till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. I utredningens uppdrag
har vidare ingått att föreslå en finansieringsmodell för gymnasieskolan för att
bidra till ökad likvärdig utbildning och minskad segregation. Utredningen ser
behov av att staten ges ett större inflytande över utbudet både i gymnasieskola och
komvux. Områden som betänkandet lyfter fram och som sektorn starkt delar i
uppfattning kring:
Under de närmast kommande åren står gymnasieskolan inför en stor expansion.
Nya principer för planering och dimensionering bör börja tillämpas så fort som
möjligt för att undvika felsatsningar som i ett senare skede kan bli mycket
kostsamma att för-ändra. Därför föreslår utredningen att en ny modell för
planering och dimensionering genomförs i två steg.
• Reformens första steg för gymnasieskola föreslås börja tillämpas på utbildning
som påbörjas höstterminen 2024.
Skolverket ska utarbeta regionala underlag. Kommunen ska samverka om
planering och dimensionering på regional nivå. Regionala branschråd införs i syfte
att stärka arbetsmarknadsanknytningen.
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• Reformens andra steg för gymnasieskola föreslås börja tillämpas på utbildning
som påbörjas höstterminen 2026.
Statens inflytande över utbudet ska öka genom att Skolverket föreslås få i upp-drag
att, efter dialog med huvudmännen, besluta om regionala ramar för utbudet. I
gymnasieskolan ska ramarna ange antal platser som ska erbjudas inom varje
samverkansområde av de nationella programmen och av introduktionsprogrammen, programinriktat val och yrkesintroduktion.
• Särskilt viktigt med ett brett utbud av yrkesutbildning som tar hänsyn till både
elevers efterfrågan och behov samt arbetsmarknadens behov, men också att
avsatta resurser kan utnyttjas på ett effektivt sätt.
Barn och utbildningsnämnden 2020-10-05, § 98/20
Enligt företrädare för Vuxenutbildning Skövde innebär utredningens förslag inga
drastiska förändringar då flera av utredarens förslag redan används i Skövde bland
annat genom det samverkansavtal som samtliga kommunal vuxenutbildningar i
Skövde har ingått. Vuxenutbildningen har dock inkommit med några specifika
kommentarer gällande de punkter som berör Komvux Skövde. Dessa bifogas i
dokumentet remissvar Utredningen om planering och dimensionering av Komvux
och gymnasium (SOU 2020:33)

Handlingar
Remissvar, Utredning om planering och dimensionering av komvux och
gymnasieskolan

Skickas till
Utbildningsdepartementet

Barn- och utbildningsnämnden

Skövde kommun
Kommunstyrelsen
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KS § 212/20
Remiss En likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning
KS2020.0266

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-21
2020-11-09

Ärende
205/20
212/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet nedan som Skövde kommuns svar på
remissen En likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning.
Bakgrund
Skövde kommun har erbjudits möjligheten att svara på remiss om betänkandet om
En mer likvärdig skola – minskad segregation och förbättrad resurstilldelning
(SOU2020:28). Ärendet har varit på remiss hos Barn och utbildningsnämnden och
har inkommit med svar till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsdepartementet har lämnat remiss på betänkande av utredningen om
En mer likvärdig skola – minskad segregation och förbättrad resurstilldelning
(SOU2020:28).
Uppdraget i betänkandet syftar till att skapa en mer likvärdighet i den svenska
grundskolan innebärande en minskad segregation och förbättrad resurstilldelning.
Syftar vidare till att få en samsyn mellan kommunala och fristående skolor. I
betänkandet går därmed att utläsa om förslag till förändringar gällande bland
annat skolvalsprocess, tilläggsbelopp, resursfördelningsmodeller samt det
kompensatoriska uppdraget för att uppnå ovanstående syfte.
Sektorn anser att frågan i sig är mycket komplex och för att skapa en likvärdighet
behöver nämnda områden i betänkandet följas åt. Dock kan konstateras att
betänkandet i sin helhet kan komma att gynna elevernas lärande för högre
måluppfyllelse vilket sektorn ställer sig bakom.
Handlingar
Remiss En likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
BUN § 97/20 Remissyttrande - En mer likvärdig skola - minskad segregation och
förbättrad resurstilldelning SOU2020:28
Remiss En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning (SOU 2020:28)
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Skickas till
Utbildningsdepartementet
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KS § 213/20
Ersättning till föreningar på grund av covid-19
KS2020.0344

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-29
2020-11-09

Ärende
209/20
213/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela kultur- och fritidsnämnden 1,5 mkr extra
föreningsbidrag på grund av Covid-19.
Finansiering sker med enhet finans.
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram kriterier.
Bakgrund
Covid-19 har påverkat ekonomin negativt för ett antal av Skövde kommuns
föreningar. Föreningarna har drabbats olika beroende på typ av verksamhet,
möjligheter till omställning, tilldelning av olika bidrag med mera. Kultur- och
fritidsnämnden ser därför ett behov av att kunna stötta berörda föreningar, för att
de ska klara sig igenom den på grund av Covid-19 uppkomna situationen. För
bedömning av föreningarnas behov kommer kultur- och fritidsnämnden ta fram
kriterier. Ärendet har dialogiserats mellan kultur- och fritidsnämndens presidie
samt kommunstyrelsens arbetsutskott.
Handlingar
Ersättning till föreningar på grund av covid-19

Skickas till
Per Karlsson, chef fritid Skövde
Skarstedt, chef kultur Skövde

Jenny
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KS § 214/20
Beslut om ändrade riktlinjer för krav på grund av pandemi
KS2020.0347

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-29
2020-11-09

Ärende
210/20
214/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande gäller för krav och betalningsrutiner:
att synnerliga skäl för anstånd med betalning enligt riktlinjen för kravhantering
kan vara när den bristande betalningsförmågan/likviditeten hos föreningar direkt
är hänförbar till en pandemi,
att till redovisningschef och ekonomichef delegera beslut om anstånd i
ovannämnda fall med betalning upp till och med 90 dagar och avbetalningsplaner
upp till och med 12 månader. Beslutanderätten gäller belopp om, i det enskilda
fallet, är som högst uppgående till 10 prisbasbelopp. Innan beslut om anstånd ska
samråd ske med delegat hos kultur och fritidsnämnden kring föreningens
bristande betalningsförmåga hänförd till pandemin och föreningens möjlighet till
bidrag,
att till kommunstyrelsens arbetsutskott delegera beslut om anstånd i ovannämnda
fall med betalning upp till och med 120 dagar och avbetalningsplaner upp till och
med 12 månader. Beslutanderätten gäller belopp om, i det enskilda fallet, är som
högst uppgående till 15 prisbasbelopp,
att delegationen enligt ovan gäller som längst till 2021-04-30 om inte
kommunstyrelsen beslutar annat. Efter detta besluts upphörande gäller istället
delegation i enlighet med vad som särskilt angetts i kommunstyrelsens
delegationsordning.
Bakgrund
Pågående pandemi med Covid-19 påverkar samhällets betalningsförmåga och
kommunen kan stödja föreningslivet genom att efter behovsprövning förlänga
anståndstiden för betalningar. Privatpersoner omfattas inte av detta beslut.
Detta beslut medför följande ändringar gällande föreningar under sin giltighetstid:
Riktlinje för kravhantering punkt 2.5 Anstånd kompletteras genom ovanstående
beslut. Det är värt att notera att dröjsmålsränta enligt gällande räntelag och
inkassolag tillkommer.
Kommunstyrelsens delegation vad gäller 2.14 anstånd/avbetalningsplan och 2.15
delegation att utse ombud, båda punkterna för redovisningschef och ekonomichef,
ändras genom detta beslut på följande sätt:
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•
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maximalt anstånd blir 90 dagar i stället för 30 dagar
maximalt belopp för anstånd blir 10 prisbasbelopp istället för 4
prisbasbelopp
maximal avbetalningstid blir 12 månader istället för 6 månader

•
•
Kommunstyrelsens delegation vad gäller 2.16 anstånd/avbetalningsplan för
kommunstyrelsens arbetsutskott ändras genom detta beslut på följande sätt:
• maximalt anstånd blir 90 dagar i stället för 30 dagar
• maximalt belopp för anstånd blir 15 prisbasbelopp istället för 10
prisbasbelopp
Förlängda kredittider medför en ökad risk för kreditförluster som i sin tur kan
påverka kommunens resultat negativt

Handlingar
Beslut om ändrade riktlinjer för krav och ändrade betalningsrutiner på grund av
pandemi.

Skickas till
Redovisningschef

Skövde kommun
Kommunstyrelsen
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KS § 215/20
Beslut om partistöd 2021
KS2020.0330

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-21
2020-11-09

Ärende
206/20
215/20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd 2021 utbetalas
till de partier som inkommit med redovisning per den 30 juni 2020.
Bakgrund
Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd i
kraft. Partstödsreglerna har blivit delvis detaljerade men ger också möjlighet att i
vissa fall besluta om lokala regler och begränsningar i partistödet.
Kommunfullmäktige antog 2018-04-23 § 51 regler för kommunalt partistöd
förmandatperioden 2018-2022. Det lokala partistödet i Skövde kommun utgår till
partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som anges
i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.
En mottagare av partistöd ska enligt 4 kap. 31 § kommunallagen årligen lämna en
skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till
redovisningen ska också följa en granskningsrapport. Dessa båda ska inlämnas
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.
Utifrån de inlämnade rapporterna för året ska kommunfullmäktige därefter ta
ställning till utbetalning i förskott för kommande år. Samtliga partier i kommunfullmäktige inkom med redovisningar före den 30 juni 2020 och mot bakgrund av
detta kan beslut om utbetalning fattas av kommunfullmäktige att utgöra underlag
för utbetalning i januari 2021.
Handlingar
Beslut om partistöd 2021

Skickas till
Adm arvoden och partistöd

Skövde kommun
Kommunstyrelsen
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KS § 216/20
Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg
KS2020.0348

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-29
2020-11-09

Ärende
212/20
216/20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta föreslagen
revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet att gälla från och med 1
januari 2021.
Sammanfattning
Ett nytt reglemente har tagits fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken får nya
zoner och taxor den 4 november 2020. Bland annat försvinner baspris kommun,
som utgör en av grunderna för dagens prissättningsmodell inom färdtjänsten.
Bakgrund
Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) har bland annat att hantera frågor som avser
det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Respektive kommun
beslutar individuellt om färdtjänstreglemente men kommunerna i Skaraborg har
sedan en lång tid ett gemensamt reglemente vilket ger flera fördelar.
Ett nytt reglemente har tagits fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken får nya
zoner och taxor den 4 november 2020. Bland annat försvinner baspris kommun,
som utgör en av grunderna för dagens prissättningsmodell inom färdtjänsten.
Praktiskt har arbetet skett i nätverket med färdtjänsthandläggare i Skaraborgs
kommuner. En mindre arbetsgrupp bestående av färdtjänsthandläggare och
chefer, har sammankallats av Skaraborgs Kommunalförbund för att parallellt
arbeta med inriktning, underlag och beredning av beslutsförslag till Skaraborgs
direktion och DKR.
Förslaget innebär att egenavgiften för färdtjänstberättigade lämnas oförändrad vid
kortare resor inom1-3 kommuner. De kortare resorna är de vanligaste resorna och
utgör över 90 procent av resorna i Skaraborg. För de längre färdtjänstresorna blir
det en dyrare egenavgift med den nya taxan. Färdtjänstområdet utökas också till att
nu innefatta kranskommuner utanför länet samt hela Västra Götalands län.
Arbetsresor och ungdomstaxa behålls. Förslaget innehåller också ett förtydligande
gällande återkallande av tillstånd.
Priset på färdtjänstresor är alltid föremål för diskussion och avvägningar. Förslaget
till reglemente innebär att priset för en färdtjänstresa inom egna kommunen
kommer att vara oförändrad i tre år (60 kronor 2019-2021) medan t ex priset på
närtrafikresa räknats upp med ca 2,8 procent årligen. De senaste åren har också
kollektivtrafiken gjorts mer tillgänglig, vilket gör att många färdtjänstberättigade
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kan använda den allmänna kollektivtrafiken som en del av resan så kallade
kopplade resor. Med Reshjälpskortet finns också möjlighet att ta med en
medresenär utan kostnad. Det finns dock flera förbättringar som behöver göras för
att kopplade resor ska fungera bättre, vilket kommer att beskrivas idet nya
Trafikförsörjningsprogrammet som tas fram för Färdtjänst i Skaraborg, och
presenteras vid Kommunalförbundets direktionsmötet 11 september 2020.
Skaraborgs Kollektivtrafikråd (DKR) beslutade 2020-05-08 att rekommendera
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse att besluta om att rekommendera
respektive kommun att besluta om att anta föreslagna revideringar av
färdtjänstreglementet.
Handlingar
Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg
Handling_Svar på skrivelse om Färdtjänstreglemente till SRF Skaraborg och
Funktionsrätt Skaraborg _1194751.pdf
Handling_Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF_1194505.pdf
Handling_Expediering av beslut Färdtjänsdokument_1182571.pdf
Handling_Förslag regler ftj 2021.pdf_1194373.pdf
Handling_Nuvarande regler för ftj Skövde kommun.pdf_1194374.pdf
Handling_Skrivelse om färdtjänstpris efter förändringen av zoonindelningen
2020.pdf_1189097.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 217/20
Justerad budget 2021-2023
KS2020.0338

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-29
2020-11-09

Ärende
211/20
217/20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande justeringar av beslutad budget 2021-2023 (KF §
75/20, 15 juni 2020):
1. Barn-och utbildningsnämndens budgetram ökas med 25 miljoner kronor årligen
från år 2021 och framåt.
2. Socialnämndens budgetram ökas med 5 miljoner kronor årligen från 2021 och
framåt.
3. Kommunstyrelsens budgetram ökas med 5 miljoner kronor årligen för att stödja
utveckling av Skövde Science City från 2021 och framåt.
4. Kommunstyrelsens budgetram ökas totalt med 40 miljoner kronor för att
minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap (20 miljoner
kronor per år 2021-2022).
5. Uppföljning av beslutspunkterna 3 och 4 ovan ska ske tertialvis till
Kommunstyrelsen.
6. Investeringsbudgeten ökas med 31 miljoner kronor år 2021 och tillkommande
driftskostnader avsätts för att bygga en utomhusarena på Billingen. (KF beslut juni:
”Investeringsmedel om 30 miljoner kronor avsätts för byggnation av tak och
omgivande ytor kring bandyplanen på Billingehus. Finansiering sker inom ramen för
Billingeprojektet”).
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade beslut om Strategisk plan med budget 2021–2023 för
Skövde kommun den 15 juni 2020 (KF § 75/20). Samtliga partier stod bakom
beslutet, vilket var unikt. Budgeten togs med vetskap om att det skulle kunna bli
justeringar senare under året. Den pågående pandemin har medfört stor osäkerhet
kring kommunernas budgetförutsättningar.
Det har skett stora förändringar sedan i våras gällande skatteprognoser och beslut
om nya statsbidrag. Detta innebär att budgeten för 2021 och plan 2022–2023
behöver justeras. I bifogat budgetunderlag ingår de nya statsbidrag som
Regeringen presenterat hittills under året. Budgetunderlaget är baserat på skatteoch bidragsprognosen enligt cirkulär 2020:39 som släpptes den första oktober.
Efter uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi per 31 augusti 2020
framgår att kommunen har ett starkt ekonomiskt resultat för 2020. En anledning
till det starka resultatet är de statsbidrag som kommunen fått i samband med
pandemin. Även kvalitets- och effektiviseringsarbetet utifrån handlingsplan 22
bidrar till att dämpa kostnadsökningar kopplade till den demografiska
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utvecklingen. Dessutom har kommunen en stabil ekonomisk grund att stå på
utifrån tidigare resultat och bedöms klara det finansiella målet för
perioden. Budgeterat resultat för 2021 är 70,9 miljoner kronor och för
planperioden 2022–2023 är resultatet 47,8 miljoner kronor respektive 45,8 miljoner
kronor efter de föreslagna justeringarna nedan. Finansiellt mål för
mandatperioden utifrån resultat 2019, prognos 2020 samt justerad budget 2021 och
2022 är 3,5 procent.
Förslag till budgetjusteringar
Den ekonomiska situationen visar att det finns förutsättningar att göra justeringar i
den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2021- 2023. Följande
förändringar föreslås:
Ytterligare 25 miljoner kronor till Barn- och utbildningsnämndens budget från och med
2021. Justeringen stärker skolans budget och kompenserar även för minskade

statsbidrag. Det innebär att det långsiktiga arbetet med hög måluppfyllelse samt
trygghet och studiero kan fortsätta enligt plan.
Ytterligare 5 miljoner kronor till Socialnämndens budget från och med 2021.

Socialnämnden ser ett ökat behov av stöd till barn, unga och familjer. Det handlar
bland annat om försörjningsstöd och placeringar av barn och unga i familjehem.
5 miljoner kronor för att stödja utveckling av Skövde Science City från och med
2021 (Kommunstyrelsen). Stödja Science Park Skövdes mål med att skapa 2000 nya

arbetstillfällen samt Högskolan i Skövdes expansion.
40 miljoner kronor för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och
utanförskap (20 miljoner kronor per år till Kommunstyrelsen 2021-2022)

Ungdomsarbetslösheten har ökat med 3,7 procent i Skövde kommun till 11,9
procent (augusti) sedan samma period förra året. Satsningen möjliggör att fler
ungdomar, med fokus på ungdomar som står långt från arbetsmarknaden, kan
komma i arbete, studier eller annan stödjande verksamhet.

Ytterligare 31 miljoner kronor i investeringsmedel 2021 samt tillkommande
driftskostnader för att bygga en utomhusarena på Billingen. De tidigare beslutade

medlen för att bygga ett tak över bandyplan förstärks med 31 miljoner kronor för
att skapa en utomhusarena på Billingen. Utomhusarenan breddar destinationens
utbud och attraktivitet året runt och möjliggör för aktörer och föreningar att
genomföra evenemang, tävlingar och aktiviteter med målet att öka antalet
besökare. Totalt satsas 61 miljoner kronor på utomhusarenan som tillsammans
med Billingecentret skapar ett landmärke på Billingen.
Utöver ovanstående satsningar har justeringar gjorts på kommunens
finansverksamhet utifrån utfall i delårsbokslutet. Dessutom har medel omfördelats
mellan verksamheter men dessa omfördelningar har ingen resultatpåverkan.
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Vård- och omsorgsnämndens budget ökar med 21,3 miljoner kronor 2021 förutsatt
att Riksdagen tar beslut i november om det riktade permanenta bidraget på fyra
miljarder kronor till äldreomsorgen.
Kompletterande information om budgetjusteringen för att stödja utveckling
av Skövde Science City

Kommunfullmäktige har antagit ett etableringsprogram för Skövde. Syftet med
programmet har varit att tydliggöra inom vilka områden Skövde har en
koncentration av kunskap som kan attrahera nya företag att etablera sig här.
Programmet pekar på viktiga vägval för att ytterligare stärka och utveckla
attraktiviteten när det kommer till etableringar av nya företag. I den omställning
som i dag sker inom olika branscher blir det än viktigare framåt att arbeta för att
skapa nya arbetstillfällen i en marknad där konkurrensen är hård och många
platser vässar sina erbjudanden. Ett led i att skapa än bättre förutsättningar för
näringslivet att växa och att få nya företag att etablera sig är satsningen på Skövde
Science City och därigenom Högskolans och Science Park Skövdes tillväxt. För att
förverkliga satsningen på Skövde Science City behöver ett aktivt och proaktivt
etableringsarbete bedrivas där vår plats paketeras och marknadsförs med alla dess
fördelar kopplat till målgrupperna.
Kompletterande information om budgetjusteringen för att minska och förebygga
ungdomars arbetslöshet och utanförskap

Utifrån förslaget att satsa totalt 40 miljoner kronor (20 miljoner kronor per år 20212022) för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap är
inriktningen att använda medlen till:
1) 18 miljoner kronor/år till fortsatt satsning på ”Jobb för unga”
2) 2 miljoner kronor/år till fortsatt satsning på ”Studio Ludum” i kommunal regi.
Information om delprojekten

1) Jobb för unga
Under hösten 2020 har staten, genom Arbetsförmedlingen, haft en satsning på
”Jobb för unga” vilket är en förlängning på sommarens feriepraktik. Skövde
kommun har haft möjlighet att utnyttja cirka 1,4 miljoner kronor under 2020 för att
anställa ungdomar i kommunens verksamheter inom nedanstående målgrupp:
- Arbetslösa ungdomar som avslutade gymnasiestudier juni 2020
- Ungdomar inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Skövde kommun har statlig finansiering för 15 ungdomar men denna satsning
kommer att upphöra 31/12–2020.
Ett tillskott på 18 miljoner kronor per år skulle kunna användas som en fortsatt
satsning på ”Jobb för unga”. Satsningen möjliggör för fler ungdomar/år att få en
anställning i kommunal regi samtidigt som de 25 ungdomar som påbörjat under
2020 kan erbjudas en förlängning. Ungdomarna erbjuds en anställning. Vår
intention är att de arbetar cirka 75-80 procent på en arbetsplats och att övrig tid
används för att läsa upp betyg på vuxenutbildningen, stödjande insatser, kontakt
med studie- och yrkesvägledare etc. En individuell plan sätts upp för varje
ungdom.
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2) Studio Ludum
Skövde kommun har deltagit i ett projekt ihop med fyra kommuner i Skaraborg
med högskolan i Skövde som projektägare. Detta projekt har som målgrupp
hemmasittande, spelintresserade ungdomar. Projektet har uppnått mycket goda
resultat vilket inneburit att ett flertal ungdomar har påbörjat utbildning på olika
nivåer och i något fall har det inneburit en anställning. För samtliga ungdomar har
det inneburit en personlig utveckling som har stärkt självkänslan och
självförtroendet. Detta projekt avslutas i början av 2021. Två miljoner kronor per år
innebär att verksamheten kan behålla den kompetens som i nuläget bemannar
projektet (2 heltidstjänster) samt digital utrustning i form av appar, datorer med
mera som använts i projektet.
Handlingar
Justerad budget 2021-2023
Justeringar november budget 2021
November budget 2021-2023
Investeringsbudget 2021-2023 reviderad.pdf

Skickas till
Kdir

Ek chef
Red chef
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
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KS § 218/20
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 9 november
KS2020.0007

Behandlat av
1 Kommunstyrelsen

Datum
2020-11-09

Ärende
218/20

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut.
Bakgrund
KS2020.0010 Delegationsbeslut sektorschef SSV
KS2020.0010-7 2020-10-09 revidering attestföreteckning KS
KS2020.0057 Delegationsbeslut SSO
KS2020.0057-6 Delegationsbeslut Sektor socialtjänst OKTOBER
KS2019.0484 Delegationsbeslut anställningsbeslut
KS2019.0484-9 Nyanställda 200901-200930
KS2020.0257 Beslut avbetalningsplan vid löneskuld
KS2020.0257-5 Beslut avbetalningsplan BA -87
KS2020.0257-6 Beslut avbetalningsplan OA -96
Handlingar
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 9 november

Skickas till
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KS § 219/20
Anmälningsärenden kommunstyrelsen 9 november
KS2020.0006

Behandlat av
1 Kommunstyrelsen

Datum
2020-11-09

Ärende
219/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse nedanstående handlingar som anmälda.
Bakgrund
Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls härigenom till
kommunstyrelsen.
Handlingar
Anmälningsärenden kommunstyrelsen 9 november
Anmälningsärenden kommunstyrelsen 9 november
Protokoll Miljösamverkan östra Skaraborg 2020-06-16
Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 2020-10-01
Beslut Regionfullmäktige § 175/2020 Val till Samordningsförbundet
Skaraborg
Protokoll Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionen 2020-09-24
Miljönämnden Östra Skaraborg protokoll 2020-10-07
RF § 143 Senarelagt namnbyte av Västra Götalandsregionen
Protokoll Samordningsförbunden i Skaraborg 2020-09-18
Ärende 2020-4582 - Miljönämndens verksamhetsmål 2021
Huvudhandling - Beslut
Bilaga - Skrivelse
Bilaga - Beslut
Protokoll nr 80 Skövde Stadshus AB 2020-10-08
Protokoll Skövde Energi Elnät AB 2020-09-07 nr 51
Protokoll Skövde Energi AB 2020-09-07
Protokoll nr 5 Skövde Flygplats AB 2020-08-13
Skickas till
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KS § 220/20
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet
KS2020.0365

Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2020-11-04
2020-11-09
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Ärendet direktjusteras
Ärende
234/20
220/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande på ansökan om
tillstånd till vattenverksamhet med avseende geoenergilager för Skaraborgs
sjukhus Skövde (SkaS).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Sammanfattning
En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken har inkommit från Vänersborgs
tingsrätt, mark och miljödomstolen. Sökanden yrkar att få anlägga
grundvattenbrunnar och från dessa brunnar, för utvinning av värme och kyla, leda
bort och återföra grundvatten. Sökanden är Västfastigheter som utvecklar,
förvaltar och underhåller fastigheter i Västra Götaland, bland annat Skaraborgs
sjukhus i Skövde (SkaS).
Bakgrund
Västfastigheter, Västra Götalandsregionen ansöker om tillstånd för
grundvattenuttag samt grundvattentillförsel för geoenergiändamål enligt 11 kap.
Miljöbalken. En tillståndsprövning av vattenverksamhet har inkommit till Skövde
kommun från Vänersborgs tingsrätt.
Den sökta verksamheten bygger på ett system om två brunnsgrupper med som
cirka 35 borrade grundvattenbrunnar i underliggande sandstensakvifär.
Utgångspunkten är att placera en kallpol i söder och en varmpol i norr men detta
kan komma att ändras till öst- västlig riktning. Brunnarna lokaliseras inom
fastigheterna Lövängen 1 och Ryd 15:44 Skövde kommun.
Västra Götalandsregionen äger fastigheten Lövängen 1 och har således rådighet
enligt 2 kap. 1 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
Ryd 15:44 ägs av Skövde kommun. Västra Götalandsregionen avser att bedriva
vattentäkt för allmän vattenförsörjning och har för detta sådan rådighet som anges
i 2 kap. 4 § lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
Västra Götalandsregionen har genomfört samråd med Skövde kommun,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, berörda myndigheter, organisationer,
allmänhet samt enskilt berörda. Ett samrådsmöte har, efter annonsering i
dagspress, genomförts 2018-04-18 i Skövde. Efter behandling av inkomna yttranden
har en samrådsredogörelse tagits fram och getts in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
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meddelade i beslut 2018-09-21 att verksamheten inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Yttrande
Skövde kommuns uppfattning är att den för SkaS enskilt avsedda miljönyttan av
planerad geoenergilager inte gynnar kommunens samhällsplanering som helhet.
Istället missgynnas tidigare stora genomförda ekonomiska investeringar som
vidtagits för att minska klimatpåverkan.
För att lyckas med en god samhällsplanering gällande energiförsörjning och
energiproduktion krävs god samverkan inom kommunen, mellan kommuner och
även på regional nivå. Det handlar om ställningstaganden som rör tekniska frågor,
elnät, förnyelsebar energi och fjärrvärme och andra system med regional
utbredning och funktion. Regionala aktörer som länsstyrelsen och regionen är
mycket viktiga partners i den samverkan.
Kommunen har genom översikts- och detaljplaneringen stort inflytande över
utvecklingen gällande av lokalisering av olika verksamheter i kommunen. Skövde
kommuns arbete med översiktsplan, fördjupningar av och tillägg till
översiktsplanen samt andra styrdokument, som Energi- och klimatplanen ska
främja en klimatsmart bebyggelseutveckling och en hållbar och robust
energiförsörjning för hela Skövde. Den fysiska planeringen ska bidra till att minska
de klimatpåverkande utsläppen för kollektivet.
Energiförsörjningen står inför många utmaningar idag. Kapacitetsbrist inom
överföring av el de kommande åren kan komma att riskera omfattande brister i
elleverans till lokalnäten. Tidsperioden då elsystemet är ansträngt kan förväntas
öka från timmar till dagar eller veckor vid topplaster. Eleffekt från ett
kraftvärmeverk fungerar som en stabil regulator då den är oberoende av väderlek.
Denna stabilitet behövs då bristen på effekt är på väg att bli en stor utmaning för
samhället och riskerar att påverka utvecklingen i kommunen negativt.
För att möta effektbristen är det viktigt att utveckla förnybar energiproduktion och
lagring av energi för att tillvarata överskott från sol- och vindenergi. Här är
förnybar fjärrvärme en del av lösningen då den avlastar elnätet då
uppvärmningsbehovet är som störst, därmed hjälper den till att stabilisera elnätet.
Vid sidan av fjärrvärmen används el för att värma upp lokaler och bostäder. För att
frigöra el till andra sektorer med ett ökat elbehov som till exempel
transportsektorn, behöver användningen av el inom uppvärmningssektorn
minska.
En stor utmaning framöver är att minska beroendet av elimporten utifrån. För att
klara det framtida behovet och kunna uppnå en effektreserv, behöver bland annat
elproduktionen öka. Fjärrvärmen är en nyckel för att öka elproduktionen, liksom
energi från sol och vind.
För övrigt anser Skövde kommun att det är av största vikt att de befintliga
vattentäkternas kvalitet och kvantitet säkerställs. Vidare får inte denna
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exploatering hindra framtida utveckling och behov av utökat dricksvattenskydd
eller öka externa hot mot framtida dricksvattenförsörjning. I framtiden kan
reservvattentäkterna komma att omfattas av miljökvalitetsnormer.
Sammantaget anser Skövde kommun att framtida energi- och klimatplanering och
energioptimering för samhället är mycket komplexa. Frågorna kräver bred
samverkan och ett särskilt stort ansvar bör läggas på statliga och regionala aktörer,
såsom länsstyrelse och region, så att kommunal samhällsplanering blir
framgångsrik med ett väl fungerande helhetsperspektiv.
Stora ekonomiska fjärrvärmeinvesteringar som genomförts för att minska
klimatpåverkan i kommunen måste kunna generera en långsiktighet. Byggandet av
SkaS geoenergilager ger endast SkaS en minskad mängd köpt energi men ger
däremot som helhet inga positiva synergieffekter mot bakgrund av kommunens
tidigare stora fjärrvärmeinvesteringar. Till detta bör tilläggas att SkaS med denna
lösning kommer att bli mer elberoende vilket innebär att klimatavtrycksfrågan bör
beaktas noggrant.
Markfrågan är ännu inte berörd.
Ärendet kräver omedelbar justering och ska skickas in senast 10 november till
Vänersborgs tingsrätt.
Handlingar
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet
Handling_Miljökonsekvensbeskrivning_1197344.pdf
Handling_Samrådsredogörelse_1197345.pdf
Handling_Teknisk beskrivning_1197325.pdf
Handling_Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF_1205760.pdf
Handling_Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken_1197324.pdf

Skickas till
Vänersborgs Tingsrätt
mmd.vanersborg@dom.se

Sektor samhällsbyggnad
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Information
Kommundirektörens information:
•

•

Skövde Stadshus AB har genomfört en förlängd
uppföljningsdialog/ägardialog med Skövde Energi AB. Bolaget informerade
om förändringar i det svenska energilandskapet och gav en generell
nulägesbild av bolaget och arbetet med affärsplanen för 2021-2025.
Information gavs om förutsättningar och plan för att nå avkastningskravet
samt information om delårsrapport med helårsprognos. Vidare
informerade bolaget om Energimyndighetens beslut om intäktsramen för
2020-2023.
På grund av rådande läge med covid-19 har bolagen vidtagit olika åtgärder
och följer i stor utsträckning kommunens beslut. Under en tre veckors
period fram till 20 november sker hemarbete så långt möjligt. Balthazar har
under denna period stängt för allmänheten, Next Skövde Turistcenter är
stängt för fysiska besök, Science Park Skövde genomför alla aktiviteter
digitalt. Bolagen uttrycker värdet av kommunens snabba process med
testning vilket varit till stor hjälp med att få kritiska funktioner i arbete
snabbt när man visat symptom.

Nya beslut
• Återaktivera ledningsgrupp corona och operativ gruppen.
• Medarbetare i Skövde kommun ska arbeta hemifrån i den mån det är möjligt och
där verksamheten tillåter.
• Möten ska genomföras på distans via Teams så långt det är möjligt.
• Externa möten, konferenser och utbildningar som ej är på distans ska inte
genomföras.
Beslut om stängning av verksamheter inom kultur och fritid
• Billingehov/Lillegården
• Arena Skövde. Badet (äventyrsbadet, relaxen samt bassängerna) stängde redan
31/11.
• Södermalms idrottsplats
• Övriga idrottsanläggningar/idrottshallar
• Skövde kulturhus (bibliotek, biograf Odeon, stadsteatern, konstmuseet m.m.)
• Kulturfabriken, musikskolan fortsätter med enskild och distansundervisning,
grupp- och ensembleundervisning är stängd.
• Kommunens övriga bibliotek. Skolbiblioteken i Värsås och Tidan kommer vara
öppna för skolans verksamhet.
• Samtliga mötesplatser för unga stänger den öppna verksamheten,
gruppverksamhet fortsätter.
• Elitföreningar och idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare
omfattas inte av beslutet.
Beslut om att stänga verksamhet

Skövde kommun
Kommunstyrelsen
•
•
•

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-09 kl. 13:00
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Öppen verksamhet vid familjecentralerna och träffpunkten inom sektor
socialtjänst stängs. Undantag gäller för aktiviteter som kan genomföras utomhus.
Fritidsbanken och möbellagret (SMS) stängs för utomstående besökare.
Begränsning av tillträde och möten i stadshuset

Beslut om distansundervisning
• Barn- och utbildningsnämndens ordförande har i slutet på vecka 44 tagit beslut
om fortsatt växelvis distansundervisning på Gymnasium Skövde Västerhöjd från
och med måndag den 2 november.
• Vuxenutbildning inklusive yrkeshögskolan går tillbaka till distans- och/eller
fjärrundervisning.
• Beslut inom äldreomsorgen
• Besöksrestriktivitet gäller på samtliga äldreboenden.
Besök kan genomföras men efter samverkan med personalen.
• Daglig verksamhet och anhörigstöd kommer att fortsätta men i anpassad form.
• Träffpunkter och restauranger kommer fortsatt att vara stängda för externa
besökare.

•
•
•

Aktuellt läge v 45
Ingen generell ökad sjukfrånvaro
God tillgång på skyddsmaterial
Sju smittade brukare inom SVO, tre på äldreboende och fyra inom hemtjänst
(4/11)

