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KS § 136/22
Rapport till kommunstyrelsen (juni 2022) avseende arbetet
med H22
KS2019.0421

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-08

135/22

2 Kommunstyrelsen

2022-06-20

136/22

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade om Strategisk plan med budget för åren 2020–2022 i juni
2019 (KF § 82/19). I Handlingsplan 22 (H22), som är en del av den strategiska planen,
återfinns identifierade strategier som förväntas ge en ekonomisk effekt på 107 miljoner kr
över tre år. Det systematiska förbättringsarbetet är en avgörande del i arbetet. Flera
kommunövergripande projekt pågår i syfte att identifiera och åtgärda kvalitetsbristkostnader.
Syftet med H22 är att skapa förutsättningar som långsiktigt bidrar till att klara
välfärdsuppdraget. Återrapportering av arbetet sker tertialvis till kommunstyrelsen.
Förbättringsprojektens redogörelse för januari till april månad år 2022
I budget 2022 är målsättningen att H22 ska underlätta för nämnderna att klara deras 1%
effektivisering. De ekonomiska effekterna som uppnås för 2022 redovisas i tertialrapport 3.
Arbetsgivarområdet

Sjukfrånvaro:
Under våren 2022 har ett pilotprojekt inom hälsa, med arbete kring frisk- och riskfaktorer på
arbetsplats- och individnivå påbörjats. Åtgärder kommer också att ske för att öka
rapporteringen av tillbud och därmed minimera risker för ohälsa. Det kommer även
prioriteras att arbeta med att utveckla och förbättra våra chefers arbetsmiljö.
Sjukfrånvaron har under första delen av 2022 ökat och ligger nu på 9,7 % under de första 4
månaderna vilket motsvarar en ökning på 1,6 procentenheter sedan samma period förra året.
Framförallt är det den korta sjukfrånvaron under 14 dagar som har ökat. Detta är ett resultat
av hög sjukfrånvaro på grund av Covid under januari och februari. Under april har
sjukfrånvaron minskat till 7,5 %. Målsättningen är en sjukfrånvaro på 5,5 % eller lägre.
Personalomsättning:
Alla sektorer har nu en kompetensförsörjningsplan med aktiviteter för att attrahera, utveckla
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och behålla medarbetare. Aktivt arbete med möjligheten att kunna erbjuda heltidstjänster är
också högt prioriterat.
Personalomsättningen har under första delen av 2022 ökat med ca 40 externa avgångar.
Personalomsättningen är dock lägre än vad den var under samma period 2020.
Målsättningen är att bibehålla en personalomsättning på ca 10 % inklusive
pensionsavgångar.
Ledarutveckling:
Arbetet med ledarprogrammet ”Chef i Skövde kommun” inklusive ledaridé och ledarplattform pågår. Flera sektorer har påbörjat programmet och effekterna kommer följas upp.
Sedan föregående år samma period (jan-april) har:
Antalet tillsvidareanställda medarbetare ökat med ca 160.
Övertiden och fyllnadstiden ökat med 15 heltidsarbetare.
Timavlönade ökat med 30 heltidsarbetare.
Antalet totalt arbetade timmar i heltidsarbeten ökat med 140 varav den minskade
sjukfrånvaron och större behov av vikarier är två av förklaringarna.
Minska inköpskostnaderna

Sektorerna har tidigare genomfört en genomlysning av möjliga effektiviseringsåtgärder, i
den bedömdes målet om 8,5 miljoner kronor inte kunna uppnås. Arbetet med att identifiera
problemområden och ta fram åtgärdsförslag som syftar till att effektivisera inköp inom
ramen för H22 har därför fortsatt under första tertialet 2022. För att komma vidare har
respektive sektor fått i uppdrag att genomföra en spendanalys (systematisk faktainsamling
kring inköp) där fokus ligger på analysen som sedan ska användas som underlag till
prioritering och verkställande av åtgärdsförslagen. Även detta arbete har påverkats av
pandemin, till exempel har vård och omsorg identifierat flera områden men med hänsyn till
arbetsbelastningen i verksamheterna valt att avvakta med att tillföra uppdrag till
verksamheterna.
Inköpsbesparingar SSE







Ser över köp i fysisk butik som kan göras elektroniskt.
Kartläggning system (Serviceavdelningen) – vilka behövs eller kan ersättas av annat
Inventera och se över arbetssättet/inköp av maskiner till arbetare.
Förråd på Serviceavdelningen – behovsanalys av förrådet och eventuell förändring
PDSA-arbete inom serviceavdelningen för H22 inköp genomförd och utmynnat i tre
aktiviteter

Inköpsbesparingar övergripande:
Denna aktiviteten riktas mot övriga sektorer och innebär granskning av olika
inköpskategorier.Hittills har åtgärder identifierats som ger 1,5 miljoner kronor övergripande
2022. Målet är att nå 5 miljoner kronor. Anvisning för möbelinköp är påbörjad.
Standardsortiment/Bassortiment är framtaget för tre av de fyra områdena. Klara är Vård och
omsorg, kontor och konferens, förskola. Ett basutbud tagits fram ihop med verksamheten.
Digitalisering

Digitaliseringsplanerna består av utvecklingsaktiviteter i sektorernas verksamhetsplaner.
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Digitaliseringsrådet har regelbundet följt upp status och resultat från aktiviteterna. Av totalt
51 är 2 aktiviteter genomförda. Av resterande 49 pågår 29 enligt plan.
Digitaliseringsrådet beslutade 2020 om finansiering av digitaliseringsaktiviteter genom
medel om 2,4 mkr från ”Välfärdsportföljen”. Besluten har föregåtts av Business case och
redovisning av hur tänkt nyttorealisering ska genomföras. Ackumulerat har portföljen en
prognos på realiserad ekonomisk nytta motsvarande 5,1 mkr.
Implementera kommunövergripande strategier för kvalitetsutveckling i varje sektor

Projektet har följt planen. Kvalitets-och digitaliseringsplaner finns och följs upp. Samverkan
mellan digitaliseringsarbetet och kvalitetsutveckling har utökats. Sammanställda
ekonomiska effekter av kommunens kvalitetsarbete går inte att redovisa, men organisationen
har ökat sin kvalitetsmognad framförallt avseende kundfokus och ökad samverkan över
verksamhetsgränserna. Viktiga fokusområden 2022 är fortsatt ledarutveckling med fokus på
att leda förbättring och innovation och tydliggörande av en långsiktig målbild för
kvalitetsutveckling och digitalisering. Ytterligare fokusområden är att i större utsträckning
tillämpa framtagna arbetssätt för kvalitetsutveckling samt öka medarbetarnas delaktighet i
förbättringsarbetet.
Handlingar
Skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
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KS § 137/22
Yttrande i mål nr. 2545-22 angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen
KS2022.0251

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-08

136/22

2 Kommunstyrelsen

2022-06-20

137/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta och till förvaltningsrätten inge nedanstående yttrande
som Skövde kommuns yttrande i mål nr. 2545-22 angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Handlingar
KS2021.0160-13 KSAU § 106_21 Reservation av mark för bostäder i Hasslum etapp 4
627653_1_1.PDF
Tjänsteskrivelse KSAU godkänna reservationsavtal.pdf
Avtal om markreservation - Skövde 5.178.pdf
Karta över området (bilaga 1).pdf
Exploatörens illustrationskiss (bilaga 2).pdf
Ansökan om markreservation.pdf
Karta reservationsavtal till beslut.pdf
Karta översikt till beslut.pdf
Yttrande i mål nr. 2545-22 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Skickas till
Stadsjurist
Förvaltningsrätten i Jönköping
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KS § 138/22
Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026
KS2022.0063

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

142/22

2 Kommunstyrelsen

2022-06-20

138/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ingå samverkansavtal om naturbruksutbildning med
Västra Götalandsregionen att gälla från och med 2023-01-01 och till och med 2026-12-31.
Bakgrund
Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla den
31 december 2022.
Ett nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom och representanter
för kommunerna. Avtalet har utformats med hänsyn till kommunernas utvärdering
av nuvarande avtal och kommunernas svar på det förslag som remitterades under
våren 2022. Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 och
innehåller ett antal efterfrågade förtydliganden, men innebär inga principiella
avsteg från nuvarande avtal. Avtalet medför därför inga förändringar i vare sig
finansiering eller behov av andra resurser jämfört med det nu gällande avtalet.
Samverkansorganet för frågor om naturbruksutbildning i VGR:s regi, Politiskt
Samråd Naturbruk, har ställt sig bakom det nya avtalet.
Handlingar
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2022 - Samverkansavtal
om naturbruksutbildning 2023-01-01 till 2026-12-31 mell....docx
Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026
Skickas till
regionstyrelsen@vgregion.se ange Dnr nr RS2022-01898
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KS § 139/22
Köp av tomträtt vid Skövde flygplats
KS2022.0255

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

141/22

2 Kommunstyrelsen

2022-06-20

139/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar träffa avtal om förtida upphörande av tomträtt gällande
fastigheten Skövde Locketorps-Törsatorp 1:15. Ersättningen för det förtida upphörandet
uppgår till 10 miljoner kronor.

Sammanfattning
För att kunna driva utvecklingen av omställningen av flygplatsen till verksamhetsmark
behöver tomträttsavtalet för Skövde Locketorps-Törsatorp 1:15 upphöra i förtid. Om detta
har träffats avtal med tomträttsinnehavarna i vilket Skövde kommun ersätter dem med 10
miljoner kronor. Beslutet bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål att vara 60 000
invånare 2025.
Bakgrund
Locketorps-Törsatorp 1:15 ligger belägget på Skövde flygplats. Fastigheten uppgår till 952
kvadratmeter och är till fullo bebyggd med hangar. Hangaren används i dag av Skövde
flygplats AB för förvaring.
Då flygplatsen planeras att omvandlas till verksamhetsmark och då Skövde Flygplats är
under avveckling behöver tomträtten avvecklas i förtid (KF § 95/21, 2021-09-27, dnr
KS2021.0263). Tomträttsavtalet tecknades 1994 och har perioden 40 år vilket gör att
tomträtten tidigast skulle kunna upphöra 2034. Genom att teckna avtal om förtida
uppsägning av tomträttsavtalet upphör tomträtten att gälla och Skövde kommun blir ägare
till hangaren från och med att kommunen tillträder 1 augusti 2022.
I och med avtalet erhåller tomträttshavarna 10 miljoner kronor i ersättning för hangaren.
Ersättningen för byggnaden baseras på värdering som är gjord på angränsande fastighet,
Skövde Locketorps-Törsatorp 1:10 som också är en tomträtt med liknande byggnation.
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Motivering till beslut

Beslutet bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål att vara 60 000 invånare 2025. Att
kunna erbjuda verksamhetsmark för större volymer innebär en strategiskt viktig
utvecklingsmöjlighet för Skövde. Genom att i förtid upphäva tomträtten skapas möjlighet
för kommande etablering.

Handlingar
Handling_Avtal tomträtt_1336521
Handling_Bilaga 1 karta_1336523
Handling_Bilaga 2 fastighetsrapport_1336524
Skickas till
Skövde flygplats AB
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KS § 140/22
Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2022
KS2022.0182

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-08

137/22

2 Kommunstyrelsen

2022-06-20

140/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tertialrapporten avseende perioden januari-april
2022 med tillägget att ytterligare 10 miljoner tillförs årets resultat till sektor SMS, att
ålderbegränsningarna 29 år tas bort och att uppföljningen sker löpande i samråd med KSAU.
Tilläggsyrkande
Theres Sahlström (M) yrkar i enlighet med KSAU:s förslag till belut med tillägget att
ytterligare 10 miljoner tillförs årets resultat till sektor SMS, att ålderbegränsningarna 29 år
tas bort och att uppföljningen sker löpande i samråd med KSAU.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med KSAU:s förslag till beslut och Theres
Sahlströms (M) tilläggsyrkande.

Bakgrund
Årets första uppföljning är tertialrapport 1 som består av en ekonomisk årsprognos utifrån
perioden januari till april 2022. Kommunen prognostiserar ett positivt resultat om 258,9
miljoner kronor 2022, vilket är 134,5 miljoner kronor bättre än budgeten på 124,4 miljoner
kr. I det prognostiserade resultatet ingår inte 66 miljoner kronor i negativ värdeutveckling av
kommunens finansiella placeringar. Budgetavvikelsen består framförallt av skatter och
generella statsbidrag 71 miljoner kronor, lägre kapitalkostnader och överskott i
demografimodellen samt nämndernas resultat 7 miljoner kronor.
Konsekvenser av pandemin och kriget i Ukraina påverkar världsekonomin och utvecklingen
av Skövde kommuns ekonomiska förutsättningar. Effekter är särskilt kännbara i
skatteprognoser, prisökningar, räntor, flyktingmottagande och efterfrågan på våra tjänster.
Prognososäkerheten bedöms vara högre än normalt och ekonomistaben följer utvecklingen
noggrant.
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Nämnderna och affärsverken (Skövde VA och Skövde Stadsnät) prognostiserar totalt ett
överskott om 7 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen återfinns hos vård-och
omsorgsnämnden med 30 miljoner kronor. Fyra nämnder (kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden, barn-och utbildningsnämnden samt servicenämnden) prognostiserar totalt
ett underskott på 26 miljoner kronor.
Årets investeringsbudget uppgår till 730,2 miljoner kronor exklusive investeringar i
taxefinansierad verksamhet som uppgår till 237,1 miljoner kronor. I den totala
investeringsbudgeten för 2022 ingår ombudgeteringar från 2021 med 452,5 miljoner kronor
varav 113,1 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten.
Enligt prognosen för Skövde kommun, inklusive taxefinansierad verksamhet, beräknas
investeringar om totalt 684 miljoner kronor att genomföras 2022 vilket innebär en
budgetavvikelse om 283 miljoner kronor som förklaras av både externa och interna faktorer.
Den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.
Trots att totalprognosen visar en positiv avvikelse ses en tydlig förändring gällande våra
pågående och kommande investeringsprojekt. Under första tertialet år 2022 har Sverige haft
en hög inflation vilket för kommunens investeringar har blivit kännbart med en kraftig
prisuppgång på bland annat byggmaterial och drivmedel. Detta innebär att betydligt fler
investeringsprojekt bedöms genomföras till en högre kostnad än vad som budgeterats. Hur
både inflation och effekter på inköp fortsatt utvecklas är en osäkerhetsfaktor som oavsett
riktning kommer att få effekt på budget-följsamheten i kommunens investeringsprojekt.
De långfristiga lånen uppgick den 30 april 2022 till 4 484 miljoner kronor, varav 2 317
miljoner avser kommunens egen skuld, övriga skulder avser utlåning till koncernen.
Kommunen hade samtidigt 346 miljoner kronor i kassan. Prognosen för långfristiga skulder
kring slutet av 2022 beräknas uppgå till 4 700 miljoner kronor, varav kommunens egen
skuld är 2 400 miljoner kronor.
Det prognostiserade resultatet 2022 motsvarar 7,1 procent av skatter och bidrag. Kommunen
bedöms uppfylla det finansiella målet 2022 om 3 procent av skatter och bidrag vilket ger
utrymme för att täcka eventuella nämndsunderskott.
Avslutningsvis uppmanar kommunstyrelsen nämnder med prognostiserat underskott att
påvisa i dialogerna till tertialrapport 2 vilka åtgärder nämnderna avser att göra under 2022
för att klara de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna för 2023. Underskott direkt
kopplade till effekter av pandemin ska beskrivas men behöver inte återställas.
Handlingar
Prognosrapport T1 2022.220608
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Ekonomichef
Avdelningschef ekonomi- och verksamhetsstyrning
Samtliga nämnder
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KS § 141/22
Tilläggsbudget barn- och utbildning år 2022
KS2022.0237

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-08

138/22

2 Kommunstyrelsen

2022-06-20

141/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för 2022 öka Barn- och utbildningsnämndens ram med
22,5 miljoner kronor för digitalisering och läromedel. Finansiering sker genom kommunens
resultat.

Bakgrund
Alliansen i Skövde kommun har initierat ett tillägg till barn- och utbildningsnämndens
budget under innevarande år (2022). Förslaget om en utökning på 22,5 miljoner kronor
syftar till att kunna implementera den digitaliseringsplan, utifrån nationell
digitaliseringsstrategi, som är beslutad av barn- och utbildningsnämnden och gäller från
förskola till gymnasieskola.
Satsningen syftar till att skapa likvärdighet mellan skolorna och öka undervisningens kvalité
genom att säkerställa likvärdig tillgång till digitala verktyg samt fysiska och digitala läromedel.
Alliansen föreslår ett tillägg till barn- och utbildningsnämnden för år 2022 med 22,5 mnkr.
Förslaget omfattar även fristående huvudmän.
Förvaltningens underlag för beslut
Kommundirektören och förvaltningen har kostnadsberäknat förslaget samt föreslår finansiering. Den redovisade kostnaden är baserad på en kartläggning som är gjord i samband med
en första prognos på skolorna.
 Datorer och surfplattor behöver köpas in till de förskolor och skolor som inte är fullt
utbyggda enligt plan. Kostnad för detta är ca 9 mnkr.


Utbyggnad för likvärdighet avseende digitala klassrum, det vill säga att samtliga
klass-rum ska ha projektor, högtalare och projektorduk, innebär en kostnad 2,4 mnkr.



Ljudutjämningssystem 1,0 mkr



Kapaciteten på nätverken behöver öka. De är inte tillräckliga för att klara ökad
digitalisering och att införa digitala nationella prov, kostnad 4 mnkr.
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Kompetensutveckling och stöd för lärare samt tillgång till support och tekniska
hjälp-medel. Beräknad kostnad är ca 2,5 mnkr.

Sammanfattning kostnader i år (engångsposter)
 Inköp och implementering av digitala verktyg: 18,9 mnkr


Inköp av tryckta läromedel: 3,5 mnkr

Det finns en osäkerhet i leveranser av datorer på grund av pandemin och kriget i Ukraina.
Kommunens resultat efter tertialrapport 1 år 2022 visar på ett överskott. Ekonomichefens
förslag till finansiering av tilläggsförslaget är att det därmed hanteras genom kommunens
resultat (enhet 900 Finans).
Handlingar
Skickas till
Kommundirektör
Barn-och utbildningsnämnden
Sektorschef SSV
Redovisningschef
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KS § 142/22
Svar på motion om att införa fria pedagogiska måltider i
förskolan
KS2021.0359

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-08

139/22

2 Kommunstyrelsen

2022-06-20

142/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande
Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till KSAU:s förslag till beslut
Dag Fredriksson (V) yrkar bifall till motionen
Ordförandegång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
belutar i enlighet med KSUA:s förslag till beslut.
Bakgrund
Vänsterpartiet Skövde och Miljöpartiet det gröna Skövde, har genom Gabryjel Blom (V) och
Emil Forslund (Mp) lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa fria
pedagogiska måltider i förskolan. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har anmodat barn- och utbildningsnämnden att lämna yttrande i ärendet.
I motionen föreslås att;
- Kostnaden för att införa fria pedagogiska måltider i kommunens förskolor tas fram.
-

Barn- och utbildningsnämnden får ökade anslag för att täcka upp kostnaden för
måltiderna redan vid kommunfullmäktiges möte i juni 2022.

Motionärerna påtalar utifrån Skolverkets definition att ”måltiden är ett tillfälle att umgås och
bygga relationer mellan barnen och de vuxna men att måltiden också kan integreras i det
pedagogiska arbetet”. Vidare säger motionärerna att den pedagogiska måltiden i flera
kommuner ses som en del i arbetet vilken man då inte kan ta betalt för. Motionärerna anser
också att då lärarbristen är fortsatt stor kan en åtgärd, för lättare framtida rekrytering av
personal, vara att införa fria pedagogiska måltider inom förskolan.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-01-24 att ”föreslå kommunstyrelsen besluta
att motionen anses besvarad utifrån framtagen kostnadsbild. Motionärernas förslag om
ökade anslag beslutades överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.”
Ärendet bereddes därefter av kommunstyrelsens arbetsutskottsberedning som ansåg att barnoch utbildningsnämnden behövde ta ställning till motionärernas båda förslag i sitt
remissyttrande.
Med anledning av ovanstående har motionen behandlats av barn- och
utbildningsnämnden två gånger.
I sitt ursprungliga yttrande (BUN § 3/22, 2022-01-24) skriver barn- och utbildningsnämnden:
Inom sektor barn och utbildning betalar pedagoger inom förskolan idag 31 kr för pedagogisk måltid.
Kostnaden dras på den anställdes lön. Nämnden beslutade 2019-10-07, § 125, i samband med
åtgärder för effektivisering av barn- och utbildningsnämnden budget att höja avgiften för pedagogisk
måltid till 31 kr.
Sektor barn och utbildning har sedan tidigare arbetat fram en riktlinje gällande pedagogiska måltider
inom sektor barn och utbildning. I denna framgår bland annat syfte med pedagogiska måltider;

-

grunden för matvanor läggs i en tidig ålder och förutsättningarna för att skapa goda
matvanor bär därför starta när barnen/eleverna är på förskolan och i skolan
att skapa en lugn och balanserad måltidsmiljö där man på ett naturligt sätt även
skapar förutsättning för samtal kring mat, måltidsmiljö och hälsa
barnen/eleverna behöver vuxna som förebilder och stöd - det är mycket
betydelsefullt att den pedagogiskt ätande personalen vid måltiderna äter samma mat
som barnen/eleverna

Vidare kan konstateras att pedagogerna vid pedagogisk lunch inspirerar barnen/eleverna att prova
olika sorters mat vilket stärker barnens/elevernas matvanor, särskilt de barn/elever där maten blivit
en ”låsning” och som behöver extra stöd vid matsituationer.
Här kan pedagogerna nyttja den pedagogiska måltiden till ett lärtillfälle kring mat och måltidsmiljö.
I Skatteverkets regelverk, SKV M2009:28, punkten 4.4.8.5 Fri kost för lärare och annan personal,
går att utläsa att ”förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid
grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri om personalen vid måltiden har
tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltid eller i samband med s.k.
pedagogisk måltid”.
En omvärldsbevakning av pedagogisk måltid inom förskolan har gjorts, dels med närliggande
kommuner och dels med de kommuner som Skövde kommun brukligt jämför sig med i olika
sammanhang. Resultat av omvärldsspaning redovisas i separat bilaga.
Kostnad för att införa fria pedagogiska måltider i förskolan
Den årliga kostnaden för fria pedagogiska måltider inom förskolan är 4.4 mnkr. Detta är framräknat
utifrån 200 arbetsdagar per/år (vid uttagande av 5 veckor semester), 620 st anställda, kostnaden på 31
kr/dag samt 600 tkr till fristående huvudmän (utifrån grundbelopp):
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200 dagar x 620 st anställda x 31 kr + 600 000 kr = 4.4 mkr
Barn- och utbildningsnämndes slutgiltiga yttrande (BUN § 39/22, 2022-05-02) lyder som följer:
Nämnden kan se att fria pedagogiska måltider är värdefullt ur ett attraktivt arbetsgivarperspektiv,
både för att attrahera ny personal och även för att behålla redan befintlig personal. Idag finns ett
kompetensförsörjningsproblem eftersom antal sökande till lediga tjänster inte räcker till.
Utifrån nämndens verksamhetsansvar ser dock nämnden att andra utvecklingsområden i nuläget är
högre prioriterade.
Mot ovanstående bakgrund föreslås motionen avslås i sin helhet.

Handlingar
Motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan (V) och (MP)
BUN § 3/22 Svar på motion - inför fria pedagogiska måltider i förskolan
Fria pedagogiska måltider i förskolan - bilaga.pdf
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 2022-05-02 Yttrande över återre....pdf
Skickas till
Kommunstyrelsen
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KS § 143/22
Utveckling av en åretruntanläggning och arena för
elitfotboll samt nybyggnation av bostäder
KS2022.0260

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-15

143/22

2 Kommunstyrelsen

2022-06-20

143/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- ge AB Skövdebostäder i uppdrag att utreda förutsättningarna för upprustning
och/eller byggnation och förvaltning av
- utomhusarena för fotboll, med standard godkänd för superettan,
inklusive erforderliga utrymmen för föreningar, omklädningsrum,
gym, café, restaurang mm
- inomhushall för fotboll
- idrottshall
- parkeringsplatser
- nybyggnation av bostäder
-

ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för ny lokalisering
avseende utövande av friidrott.

Bakgrund
Södermalms IP har varit den anläggning som under många år fyllt rollen som publikarena
vid fotbollsmatcher och för friidrott. Södermalms IP byggdes 1922 och mindre
ombyggnationer och upprustningar har skett genom åren. År 2006 tillkom en konstgräsplan
med värmeslingor i direkt anslutning till fotbollsarenan och år 2009 byggdes en
servicebyggnad i två plan innehållandes omklädningsrum, VIP-utrymmen samt sekretariat.
Den stora läktaren rymmer 646 sittplatser och på motsatt sida finns en ståplatsläktare.
Skövde har en lång tradition av och många utövare inom fotboll. Frågan har aktualiserats
genom åren, att utveckla Södermalms IP till en fullskalig renodlad fotbollsarena för att möta
ett behov men också för att skapa förutsättningar för att ta klivet upp i de högre serierna
inom fotboll. En fullskalig åretruntanläggning inom Södermalms IP förväntas bidra till ett
ännu större engagemang och utveckling av fotbollen inom vår delregion och till att öka
attraktiviteten för Skövde.
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Byggnation av nya bostäder inom området kring Södermalms IP har också varit uppe till
diskussion på olika sätt genom åren. Behov av centrumnära bostäder är stort och att skapa
flerbostadshus och kontorslokaler i anslutning till fotbollsanläggningar finns flera exempel
på. Inom området finns goda möjligheter att skapa bostäder för ungdomar, studenter,
anställda inom försvarsmakten med flera.
Ambitionen är att skapa ett sammanhållet idrotts- och bostadsområde i och omkring
Södermalms IP. För Skövde är det ett nytt arbetssätt att kombinera olika nyttor för att uppnå
ett större värde. Både bostäder och idrottsarenor ingår i projektet och kommer vara tätt
sammanlänkade. För att säkerställa ett rationellt projektarbete ska det finnas ett
sammanhållet projektansvar för hela projektet. Uppdraget ges till AB Skövdebostäder med
vd i bolaget som projektansvarig och som i samverkan med representanter för Skövde
kommun driver projektet. Beroende på vad projektet kommer fram till för slutsatser ska
befintliga styrdokument som exempelvis ägardirektiv och bolagsordning uppdateras för
beslut i kommunfullmäktige.
En konsekvens av att utveckla Södermalms IP mot en fullskalig fotbollsanläggning är att
friidrotten berörs vilket innebär att parallellt med att utreda förutsättningar för en ny
fotbollsarena ska alternativ lokalisering för friidrotten studeras.
Uppdrag till AB Skövdebostäder

AB Skövdebostäder ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för upprustning
och/eller byggnation och förvaltning av
- utomhusarena för fotboll, med standard godkänd för superettan, inklusive
erforderliga utrymmen för föreningar, omklädningsrum, gym, café,
restaurang mm
- inomhushall för fotboll
- idrottshall
- parkeringsplatser
- nybyggnation av bostäder
Utgångspunkten är utveckling av en ny inomhushall samt utveckling av befintlig
utomhusarena i området runt Södermalms IP. Avseende byggnation av bostäder ska
förutsättningar utredas för nybyggnation i området och som ligger i anslutning till
fotbollsarenan inom bland annat fastigheterna Skövde 4:338, Skövde 4:342 och
Skövde 4:344.
Styrgrupp för projektet utgörs av presidiet i kommunstyrelsen, kommundirektören,
presidiet och vd i AB Skövdebostäder. AB Skövdebostäder leder arbetet med vd i
bolaget som ansvarig tjänsteperson. Vd i AB Skövdebostäder får i uppdrag att i
samverkan med kommundirektören tillsätta en projektorganisation som inbegriper
de funktioner inom kommunkoncernen som är relevanta för uppdraget. Vd i
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Skövdebostäder ansvarar även för att sammankalla styrgruppen. Styrgruppen tar
beslut om projektorganisation, uppdragsbeskrivning, tidplan, beslutsprocess osv.
Projektansvarig ska återkomma till styrgruppen med en uppskattad tidplan under
augusti/september 2022.
Referensgrupp

En referensgrupp bestående av en ledamot från varje parti bildas. Referensgruppen
svarar mot styrgruppen.
Uppdrag lokalisering friidrott

Mot bakgrund av utredningen om förändringar på Södermalms IP blir en
konsekvens att utreda framtida lokalisering avseende utövande av friidrott.
Kommundirektören ges i uppdrag att initiera en utredning om detta och utredningen
ska involvera berörda sektorer. Utredningen rapporterar löpande sitt arbete till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Slutligt förslag hanteras i ordinarie process för strategisk plan med budget som
slutligen behandlas av kommunfullmäktige.

Handlingar
Skickas till
AB Skövdebostäder
Skövde Stadshus AB
Sektor medborgare och samhällsutveckling
Sektor service
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 144/22
Anmälningsärenden kommunstyrelsen 20 juni
KS2022.0006

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsen

2022-06-20

144/22

Beslut
Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls härigenom till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Handlingar
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-01 justerat
Protokoll Miljönämnden östra Skaraborg 2022-06-01
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-08 justerat
Protokoll AB Skövdebostäder 2022-05-24 nr 3
Protokoll nr 92 Skövde Stadshus AB 2022-05-19
Bilaga 2. Aktieöverlåtelseavtal
Bilaga 3. Värdeutlåtande Eldaren 2
Skickas till
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KS § 145/22
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 20
juni
KS2022.0007

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsen

2022-06-20

145/22

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut enligt nedan.

Bakgrund
KS2022.0008 Anmälan av delegationsbeslut från SSB
-19 Delegationsbeslut Skolskjuts, Lå 21-22, 20220519-20220613
-20 Delegationsbeslut allmän platsmark 20220519-20220614
-21 Delegationsbeslut Skolskjuts, Lå22-23, 220519-220613
-22 Delegationsbeslut mark- och exploatering 20220519-20220614
-23 Delegationsbeslut AMPL fr Panorama 20220301-20220615
KS2022.0010 Delegationsbeslut sektorschef SSV
-05 Attestförteckning KS revidering 2022-06-07
KS2022.0042 Delegationsbeslut SSO
-03 Delegationsbeslut Sektor socialtjänst JUNI 2022
KS2022.0093 Delegationsbeslut nyanställda 2022
Nyanställda 2022-04-01-2202-04-30
Handlingar
Skickas till
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Information
Ordförande informerar om att flera bolag har visat intresse för en etablering i Skövde, två
planerade företagsbesök kommer ske under sommaren. Björn, ny kommundirektör tillträder
den 1 september.
Kommundirektör/VD:
•

Den 19 maj ägde den årliga ägardialogen rum med Kreativa Hus Skövde AB rum.
Det råder platsbrist i Science Park och detaljplanen för Västra kv. Tegelbruket är
viktig för att möjliggöra fler kontor. Bolagets ekonomi kommer att påverkas av
utökade uppdrag kopplat till Skövde Science City (ny bussdepå och mobilitetshus).
En viktig fråga är därför hur ägaren ser på bolagets ekonomi framåt, däribland
avkastningskrav och finansieringsmodeller.

•

19 maj hölls en avslutande dialog med Skövde Airport AB där vd Anders
Löfvenborg redogjorde för avvecklingen. Bolagets miljöavvecklingsplan är godkänd
av Miljösamverkan Östra Skaraborg och saneringsansvaret kommer att övertas av
kommunen. Alla avtal är uppsagda förutom avtal om bränsleleverans vid SKAS och
NÄL där dialog om en bra lösning förs. Martin Hollertz, sektorchef för sektor
samhällsbyggnad, redogjorde för planeringen av den begränsade driften som
kommer att ske i kommunens regi efter den 30 juni 2022 för klubb- och
föreningsflyg.

•

En chef per sektor (oftast den som täcker för sektorchef) och delar ur koncernstaben
träffas varje vecka och stämmer av läget på de olika sektorerna. Det underlättar
kommunikationen mellan sektorerna när många är lediga och ger möjlighet att vid
behov stötta varandra. Gruppen följer utvecklingen kring Ukraina och kan vid
extraordinär händelse, fungera som ”krisgrupp”

AVANCERAD ELEKTRONISK SIGNATUR

2022-06-20

Detta dokument är digitalt signerat och har elektroniska underskrifter

För att kontrollera och verifiera alla elektroniska underskrifter,
använd tjänsten https://validate.ciceron.cloud

Applikation
Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.4.0 [TS-Sign]

