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KS § 154/22
Svar på medborgarförslag om att inrätta en digital
informationstavla utmed väg 49
KS2022.0068

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-17

153/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

154/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Bakgrund
Det har inkommit ett medborgarförslag till kommunen där medborgarförslagställaren anser
att kommunen bör avsätta pengar till och uppföra en digital informationstavla utmed väg 49
för att informera förbipasserande bilister om pågående och kommande idrottsevenemang på
Södermalms idrottsplats.
Medborgarförslaget föreslås avslås då de informationstavlor som Next Skövde AB ansvarar
för finns vid infarter till staden och inte inne i områden. På informationstavlorna visas
kommande evenemang fortlöpande.
Handlingar
Medborgarförslag om att inrätta en digital informationstavla utmed väg 49
KF § 13/22 Anmälan av motioner och medborgarförslag
Skickas till
Förslagsställaren
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KS § 155/22
Detaljplan för utökning av kv Vadden, antagande
KS2018.0374

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

158/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

155/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Detaljplan för utökning av kv Vadden.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder i anslutning till befintlig
bebyggelse på fastigheten Vadden 2.
Planens huvuddrag är att mark som är planlagd som parkmark övergår huvudsakligen till
kvartersmark för bostäder. Inom planområdet ges en byggrätt för bostadsbebyggelse som kan bli upp
till 7 våningar högt. Skövdebostäder som har fått markreservat inom planområdet önskar bygga två
punkthus med sammanlagt 52 stycken lägenheter. I planen möjliggörs en byggnadsarea på 840 m2
för bostadsbebyggelse. Utöver det finns byggrätt för komplementbyggnader. För att planområdet ska
kunna byggas med bostäder så behöver marken saneras till nivåer för känslig markanvändning. En
skyfallsled behöver anordnas utmed östra sidan av Vadsbovägen till Tomtebodammarna. Dagvattnet
behöver fördröjas inom planområdet.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-01 § 226/18 att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att
upprätta detaljplan.
Mark- och exploateringsenheten har initierat uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-06 § 126/21 att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att
genomföra samråd för förslag till Detaljplan för utökning av kv Vadden. Kommunstyrelsen beslutade
också att genomförandet av planförslaget inte bedöms medför någon betydande miljöpåverkan varför
något behov av strategisk miljöbedömning inte föreligger.
I samband med beslut om samråd, 2021-09-06 § 126/21, föreslogs att sektor samhällsbyggnad
informerar beredningen för samhällsbyggnad (BSB) inför granskning, och bara går upp för beslut i
KS om det uppkommer någon särskild anledning. BSB informerades därefter inför planens
granskning, vid sammanträde 2022-04-19.

Förslaget
Planen möjliggör bostadsbebyggelse i upp till 7 våningar. Utformningen av byggnaderna regleras för
att de ska passa in i omgivningen, inte minst med de befintliga punkthusen i kvarteret.
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Infarten till området ska ske från Falkvägen. Ny parkering anläggs i anslutning till befintlig
parkering på fastigheten Vadden 2. Planen möjliggör ett underjordiskt garage likt det som finns i
kvarteret. Ovanpå garaget tillåts takparkering och komplementbyggnader.
Det befintliga diket i väster kommer att kulverteras en bit.
I planen regleras att sanering behöver ske till nivåer för känslig markanvändning.

Motivering av beslut
Inkomna synpunkter och/eller invändningar som framförts under samrådstiden 16 september
till 28 oktober 2021, har behandlats och bemötts i bifogad samrådsredogörelse.
Granskningen har ägt rum under tiden 25 april till 16 maj 2022. Totalt har 25 skrivelser
inkommit, varav 8 utan erinran. Inkomna synpunkter har behandlats och bemötts i bifogat
granskningsutlåtande. Nedan redovisas en kort sammanfattning av de större synpunkter
och/eller invändningar mot förslaget som inkommit. Därtill vilka förändringar och tillägg till
detaljplanen som föreslås.
Yttranden mot förslaget har inkommit från sakägare, närboende och även från
nyttjanderättsinnehavare (hyresgäster) inom kv. Vadden 2. Kritik riktas dels mot själva
bebyggelseförslaget; antalet in- och utfarter anses bli för många, de hårdgjorda ytorna blir
för stora och bebyggelsen för massiv, närboendes utsikt och insyn påverkas negativt, bäcken
bör behållas öppen och ej kulverteras, trafiksituationen i närområdet anses bli mer
ansträngd, samt störningar anses kunna uppstå under byggnationen. Även grönområdets
betydelse är något som lyfts av flertalet. Befintlig grönyta beskrivs som värdefull för
närområdet och för stadens grönstruktur, där nedtagning av befintliga träd anses förstöra
området. Platsens ekosystem och biologiska mångfald anses påverkas negativt vid ett
genomförande av planen. Det uttrycks även en oro för att saneringen av marken skulle få
negativa konsekvenser för människor, djur och miljö. Planförslaget anses också strida mot
ÖP 2025 och motverka kommunens ambitioner om hållbarhet. Utöver ovanstående, anses
närheten till Cementa innebära att platsen är olämplig att bebygga med bostäder. Kritik lyfts
även mot den solstudie som tagits fram.
Med anledning av under granskningen inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar
och tillägg göras i detaljplanen:
Förtydligande angående ersättning av befintliga träd, under rubriken ”Förutsättningar och
förändring”.
Förtydligande angående planförslagets påverkan för befintliga boende inom kv. Vadden 2
under rubriken "Bebyggelseområden".
Solstudien kompletteras med situationen vid vintersolstånd. Text i planbeskrivningen
förtydligas angående detta.
Andra större förändringar av detaljplaneförslaget som inte varit resultatet av yttranden under
granskningen föreslås vara att:
Ny utredning för lågfrekvent buller biläggs planhandlingarna. Slutsatserna beskrivs i
planbeskrivningen under rubriken ”Buller”.
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Justering av planhandlingarna enligt ovan bedöms inte föranleda att planförslaget behöver
ställas ut för ny granskning.
Handlingar
Planbeskrivning antagande Vadden.pdf
Plankarta antagande.pdf
Samrådsredogörelse.pdf
Tjänsteskrivelse antagande.pdf
Granskningsutlåtande.pdf
Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 156/22
Detaljplan för Västra kv. Tegelbruket, antagande
KS2021.0222

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

159/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

156/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Detaljplan för Västra kv. Tegelbruket.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Science Park Skövdes verksamhet genom
att tillskapa byggrätter för kontor, utbildning och ett parkeringshus. Ett allmänt tillgängligt gångstråk
- Kunskapsstråket - ska säkerställas tvärs fastigheten Tegelbruket 5. I den östra delen av planområdet
ska en ny lokalgata anläggas. Planen ska även möjliggöra en omvandling av angränsande gator för
ny användning och nya trafikslag. Skyddsbestämmelser ska anges för den f.d. tegelugnen och delar
av den högresta vegetationen inom Tegelbruket 5.
Förslaget följer i allt väsentligt det planprogram för Mariesjö från 2020 som kommunfullmäktige
beslutat ska utgöra underlag för en successiv omvandling av Mariesjö från dagens småindustri och
handelsområde till en ny stadsdel med arbetsplatser, utbildning, bostäder och service.

Översikt och plangräns

Bakgrund
Fastighetsägare till Tegelbruket 5 (Kreativa Hus Skövde AB) önskar tillsammans med sektor
samhällsbyggnad utveckla västra delen av kvarteret Tegelbruket i enlighet med det
planprogram för Mariesjö som kommunfullmäktige godkände 2020-09-28 (§ 91/20).
Planprogrammet utgör underlag för en successiv omvandling av Mariesjö från dagens
småindustri- och handelsområde till en ny stadsdel med arbetsplatser, utbildning, bostäder
och service mm.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-06 (§ 128/21) att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag
att upprätta detaljplan för västra kv. Tegelbruket. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att
genomförandet av planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan varför
något behov av strategisk miljöbedömning inte föreligger. Beredningen för
samhällsbyggnad (BSB) informerades 2022-01-17 om ett förslag till detaljplan innan det
ställdes ut för samråd. 2022-04-19 informerades BSB om inkomna yttranden under
samrådet, sektors samhällsbyggnads bemötande av dessa och justeringar av planförslaget
innan det ställdes ut för granskning.
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Förslaget
Inom västra kvarteret Tegelbruket finns idag fyra kontorsbyggnader om totalt ca 18 000 m2
lokalyta för Science Park Skövdes verksamhet. Dessa föreslås i detaljplanen kompletteras
med nya byggrätter motsvarande ca 13 000 m2 lokalyta för kontor, utbildning (högskola)
mm samt med ett parkeringshus som ska rymma det huvudsakliga parkeringsbehovet om ca
300 – 350 bilplatser för befintliga och nya verksamheter inom kvarteret.
Kaplansgatans östra del föreslås få en bredare sektion med trädzon och planteringar som
skiljer gångtrafik från övrig trafik. Denna del av Kaplansgatan blir den huvudsakliga
tillfarten för fordonstrafik till kvarteret. Väster om Kunskapsstråket föreslås Kaplansgatan
omgestaltas för gång- och cykeltrafik samt för tillståndspliktig fordonstrafik och för
angöring till Mariesjö Gård. En ny lokalgata anläggs mellan Kaplansgatan och
Mariesjövägen.
Längs Kunskapsstråket föreslås den idag privata kvartersmarken omvandlas till ett allmänt
tillgängligt gångstråk, först via parkmark ned till ett nedsänkt nytt torg och därefter längs en
gångväg norrut till nästa framtida utvecklingskvarter för Science Park Skövde och
högskolan.
Detaljplanen har upprättas med en förenklad berednings- och beslutsprocess, där
kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag och antagande av detaljplanen. Inför samråd och
granskning av detaljplanen informerades beredningen för samhällsbyggnad (BSB) om
förutsättningar och förslag samt inkomna yttranden och förändringar av planförslaget. Om
större nya frågor, stora invändningar mot planförslaget eller dylikt skulle uppstå under
planprocessen innan samrådseller granskningsskedet har BSB haft möjligheten att lyfta
dessa till kommunstyrelsen för ett formellt beslut.
Motivering av beslut
Inkomna synpunkter och/eller invändningar som framförts under samrådstiden (24 januari
till 21 februari 2022), har behandlats och bemötts i bifogad samrådsredogörelse, daterad
2022-04-19.
Granskningen har ägt rum under tiden 25 april till 16 maj 2022. Totalt har 11 skrivelser
inkommit, varav 5 helt utan erinran. Inkomna synpunkter har behandlats och bemötts i
bifogat granskningsutlåtande, daterat 2022-08-15. Nedan redovisas en kort sammanfattning
av de större synpunkter och/eller invändningar mot förslaget som inkommit. Därtill vilka
förändringar och tillägg till detaljplanen som föreslås.
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av
Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen tycker det är positivt att det tagits fram ett
kulturmiljöunderlag avseende de allmänna kulturvärdena men önskar att underlaget
kompletteras med beskrivning av viktiga karaktärsdrag för den skyddsvärda bebyggelsen
samt uppmuntrar kommunen att överväga att införa mer specifika skydds- och
varsamhetsbestämmelser för denna, ev. inkl. rivningsförbud.
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Räddningstjänsten gör bedömningen att någon gasolvagn inte är lämplig att förvaras på
Mariesjöterminalen utan att dess transport ska planeras och samordnas av transportören så
att mottagaren kan ta mot den och placera den på sitt område när den anländer till Skövde.
Västergötlands museum (VGM) anger att föreslagen gestaltning är ett gott exempel på ett
sådant tillägg som både visar prov på vår tids byggnadsideal, men ändå till material- och
kulörval återknyter till platsens historia och uppmuntrar därtill anläggandet av en
park/torgmiljö i anslutning till tegelbruket. VGM föreslår dock att detaljplanens
skyddsbestämmelser för tegelugnen anger mera precisa formuleringar kring materialval mm.
VGM föreslår därtill att detaljplanen anger rivningsförbud för tegelugnen.
Fastighetsägaren till Skövde 5:193 (Mariesjö gård) ifrågasätter starkt att
kommunfullmäktiges delegationsordning till kommunstyrelsen om att anta detaljplaner ska
gälla för denna detaljplan. Man är fortsatt emot upphävande av strandskyddet och att
kvartersmark omvandlas till allmän platsmark. Vidare att alternativ lokalisering för den nya
allmänna platsmarken och konsekvensanalyser för denna gentemot villabebyggelsens
saknas. De tycker inte att det redovisats tillfredsställande svar kring tidigare framförd kritik
mot det föreslagna parkeringshuset. Tillbyggnaden av Pergolan medför större insyn och det
ökade flöde av människor och bilar är en olägenhet och påverkar en idag trygg och attraktiv
boendemiljö. De anser att kommunen inte beaktat deras hemfridszon och behov av säkerhet
och kvälls- och nattro.
De efterlyser statistik över hur många fler som kommer röra sig förbi deras fastighet eller
samlas på det planerade torget. De saknar beskrivning av framtida trafikplanering som ev.
kan påverka deras möjlighet att trafikera Kaplansgatan söderut. De anger att förslaget
kraftigt avviker från den stadsbild som kommunen anser ha ett högt kulturvärde. De saknar
en beskrivning av att Mariesjö gård är den största bostadsfastigheten inom området och
påverkas och påverkar mer än övriga av planförslaget. De menar att kommunen inte prövat
markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn till om det får betydande inverkan på
omgivningen. De hänvisar till likställighetsprincipen och saknar konsekvensanalys över
detaljplanens påverkan på fastighetsvärdet på angränsande bostadsfastigheter. De håller inte
med kommunen om att de analyser och utredningar som gjorts är tillräckliga och konstaterar
att inte ett enda av deras önskemål har tillgodosetts.
Med anledning av under granskningen inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar
och tillägg göras i detaljplanen:
Plankarta




Planbestämmelser kring tegelugnens kulturvärde förtydligas och kompletteras även
med varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.
Planbeskrivning
· Kompletteras med resultat av och sektor samhällsbyggnads ställningstagande
kring den antikvarisk förundersökning och åtgärdsprogram (bilaga J) som
tagits fram efter granskningen.
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Andra större förändringar av detaljplaneförslaget som inte varit resultatet av yttranden under
granskningen föreslås vara att:
 Plankarta
· Användningsgränsen mellan parkmark och kvartersmark justeras något i
planområdets sydvästra hörn för att medge en handikapp-parkering till
tegelugnen inom kvartersmarken.
· Inom den nordvästra kvartersmarken tillförs en administrativ bestämmelse
(a2) om att ”marklov krävs för fällning av träd” som komplement till tidigare
föreslagen bestämmelse (n3) om att friska träd ska bevaras, eller ersättas med
likvärdigt träd med stamomfång om minst 50 cm.
Planbeskrivning
 Kompletteras med beskrivning av att bestämmelsen n3 åtföljs av en administrativ
bestämmelse (a2) om att ”marklov krävs för fällning av träd”.
 Kompletteras med redovisning av alternativ lösning för parkeringshusets utformning
med samlad in-/utfart i nordvästra hörnet.
 Justering av planhandlingarna enligt ovan bedöms inte föranleda att planförslaget
behöver ställas ut för ny granskning.
Handlingar
Planbeskrivning Antagandehandling.pdf
Samrådsredogörelse 2022-04-19.pdf
Granskningsutlåtande 2022-08-15.pdf
Tjänsteskrivelse antagande.pdf
Plankarta Antagandehandling.pdf
Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 157/22
Handlingsplan Timmersdala, tätortsutveckling
KS2022.0309

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

165/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

157/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan för Timmersdala.

Sammanfattning
Handlingsplanen omfattar prioriterade områden där finansiering och personalresurser måste prövas i
varje enskilt fall. Handlingsplanen omfattar även åtgärder (med budgeterade medel) som planeras att
genomföras inom närtid.

Bakgrund
En medborgardialog förs med de boende i Timmersdala, ur den har Sektor samhällsbyggnad och
Sektor medborgare och samhällsutveckling tagit fram ett förslag på Handlingsplan. Planen har
därefter stämts av med de boende i Timmersdala.
Uppdraget att ta fram handlingsplaner för Skövdes tätorter har initierats av kommunstyrelsen och i
enlighet med Kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Åtgärderna är förenliga med Översiktsplan 2025 och Vision Skövde 2025.
Handlingar
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF, Handlingsplan Timmersdala.pdf
Handlingplan TImmersdala 2022-08-17
Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 158/22
Fortsatt projektering av park- och naturområdet runt Tidan
KS2022.0308

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

164/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

158/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Gå vidare med en detaljprojektering för ombyggnad av park- och naturområdet runt
Tidan i Tidan i enlighet med skissbok daterad 2022-06-28.
- Projektet finansieras med medel för ytterortsprojektet med maximalt 5 miljoner
kronor inklusive förarbetet.
Sammanfattning
I arbetet med utvecklingsarbetet för Tidan har behovet av att stärka och förbättra park- och
naturområdet i Tidan lyfts fram. För att konkretisera Tidanbornas tankar och önskemål har
Mareld landskapsarkitekter anlitats. Tidanborna har varit delaktiga i processen och ställt sig
bakom förslaget. Det grönområde som ansetts mest angeläget att utveckla är området runt
elljusspåret vid Tidan.
Bakgrund
I Tidan har ett utvecklingsgruppen träffats vid ett par tillfällen under våren för att prioritera
åtgärder som kan stärka Tidan som ort att bo och vistas i. Gruppen har tittat på olika platser
såsom Tidanparken, park- och lekområdet vid Bäckvägen samt området med elljusspåret
utmed Tidan. Gruppen har enats om att det område som har störst kapacitet att lyfta Tidan
som ort är området runt elljusspåret då det ligger fint vid Tidans strand. Grönytan har stora
möjligheter att ge plats för aktiviteter, mötesplatser och naturupplevelser.
Tidans utvecklingsgrupp tillsammans Mareld landskapsarkitekter och kommunen haft
diskussionsträffar för att hitta rätt innehåll, funktion och uttryck. De tankar som framkom
vid mötet omsattes i ett förslag till utformning av parkområdet. Skötselfrågorna har funnits
med i diskussionerna.
Under sommaren har också ungdomar vid Träffpunkten tagit del av förslaget och gett sina
synpunkter och prioriteringsförslag på området. Tidans utvecklingsgrupp och kommunens
tjänstemän önskar få ett godkännande nu gå vidare i att detaljprojektering av förslaget i
enlighet med det framtagna utformningsförslaget för park- och naturområdet.
Motivering till beslut
En uppdatering av park- och naturområdet vid Tidan är en viktig del i att stärka och utveckla Tidan
som bostads- och vistelseort.
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Handlingar
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF, Tidan.pdf
Utvecklingsplan Tidan 2022-06-28.pdf
Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
MARELD Landskapsarkitekter AB, emma.lindberg@mareldlandskap.se
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KS § 159/22
Angående sjön Lången, Lerdalalången
KS2022.0314

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

160/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

159/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge Sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra ett
informationsmöte för främst markägare, fiskerättshavare och vattenavledningsföretaget i
Lången.
Sammanfattning
Rapporten kring sjön Långens övergödningsproblematik är nu klar. Rapporten kom fram till
att Långens övergödning beror på näringsläckage främst från omgivande åkermarker samt
att fiskesamhället i sjön är i obalans. För att åtgärda problemen föreslås bl.a. anläggande av
våtmarker och riktade fisken för att få balans på sjöns fiskesamhällen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-20 att ge sektor Samhällsbyggnad i uppdrag att
beställa och ansvara för en utredning kring övergödningen i sjön Lången. Under 2016
utförde Naturvårdsgruppen provfisken, fältinventeringar och litteraturstudier för att
identifiera orsaker till sjöns status.
I juli 2016 gjordes en avstämning mellan Naturvårdsgruppen och sektor Samhällsbyggnad
för att gå igenom preliminära resultat och hur utredningen fortsätter.
I november 2016 presenterade Naturvårdsgruppen slutrapporten för granskning. Endast
mindre formella korrigeringar gjordes efter granskningen.
Kortfattat beror Långens övergödning på näringsläckage främst från omgivande åkermarker
samt att fiskesamhället i sjön är i obalans eftersom små karpfiskar (bl.a. braxen, björkna och
mört) dominerar. Denna obalans har gjort Långens vatten grumligare med mer
algblomningar eftersom näringsämnena åker tillbaka till vattenmassan istället för att de
binds i sjöns sediment.
För att förbättra vattenkvalitén och därigenom också ge förutsättningar för förbättrat
sportfiske, öka kvalitén som badsjö, minska näringsläckage och öka den biologiska
mångfalden föreslås flera åtgärder. Bland de viktigare åtgärderna för att minska
näringsläckaget till sjön föreslås våtmarker, fosfordammar, strukturkalkning, kantzoner och
förbättrad rening i områdets enskilda avlopp. För att få balans på sjöns fiskesamhälle
föreslås även så kallade reduktionsfisken. Detta innebär att riktade fisken mot karpfiskar
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utförs i syfte att öka överlevnaden av rovfiskar som abborre, gös och gädda.
Reduktionsfisket skulle alltså minska dominansen av karpfiskar vilket skulle leda till mindre
återcirkulation av näringsämnen i sjön.
En grov uppskattning av kostnaderna för föreslagna åtgärder vid Lången;
Våtmarker och fosforsdammar – 3 miljoner
Strukturkalkning – 0,5 miljoner
Reduktionsfiske – 1 miljon
Kantzoner – 1 miljon
Genomförs samtliga åtgärder ger det alltså kostnader på ca 5-6 miljoner. Eftersom man kan
få upp till 90% i stöd för alla åtgärder förutom strukturkalkning som ger 40% så kan den
faktiska kostnaden bli lite drygt en halv miljon.
För att utföra många av åtgärderna krävs dock medgivanden eller tillstånd från markägare,
fiskerättshavare och vattenavledningsföretaget i området. Är Kommunstyrelsens ambition
att fortsätta i projektet är det första steget att anordna ett informationsmöte tillsammans med
de ovan nämnda. Efter ett sådant möte kan sedan kostnadsförslag tas fram kring de åtgärder
som eventuellt Skövde kommun kan finansiera eller söka stöd för.
Handlingar
Åtgärdsstudie Lången. Bilaga 1 - Standardiserat provfiske av sjön Lången.pdf
Åtgärdsstudie Lången.pdf
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf
Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
Långens Fiskevårdsområdesförening (Långens FVOF), Karl-Henrik Höckerfelt, Vinköl,
Östorp 2, 53294 Skara
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KS § 160/22
Beslut om regler för borgerlig vigsel mandatperioden
2022-2026
KS2022.0278

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-17

154/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

160/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta regler för borgerlig vigsel i Skövde kommun att gälla
mandatperioden 2022-2026.
Bakgrund
Kommunfullmäktige nominerar för varje mandatperiod förtroendevalda och tjänstemän till
att utses av Länsstyrelsen till borgerliga vigselförrättare i Skövde kommun.
Enheten demokratistöd ansvarar för den administrativa hanteringen kring vigslarna. Årligen
görs ett rullande schema för vigslar fredag i Stadshuset, handlingar för varje vigsel förbereds
m m. Det finns regler för vilket ansvar administratören har men också vilket ansvar
vigselförrättarna har, delar av dess uppgifter är knutna till förordnandet från Länsstyrelsen.
Inför kommande mandatperiod har en översyn av reglerna gjort och vissa justeringar för att
förtydliga bland annat vilka tider som vigslarna arrangeras i Stadshuset. Det är viktigt att de
personer som nomineras av kommunfullmäktige inför kommande mandatperiod är
införstådd med de regler som finns och vilket ansvar som följer med uppdraget.
Handlingar
Skickas till
Administratör borgerlig vigsel
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KS § 161/22
Förlängning av inriktningsdokument
ungdomsmottagningar 2023-2024
KS2022.0269

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

161/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

161/22

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom bakom förslaget om förlängning av befintligt
inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland, dock längst till och med
2024.
Bakgrund
Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar som omfattar
Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner, dokumentet ligger som grund för
lokala avtal och överenskommelser som omfattar ungdomsmottagningarna.
Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt
för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor; ungdomsmottagningen
ska vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora
möjligheter till tidiga insatser. Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga
vuxna, med de likheter och olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar.
Ungdomsmottagningen är till för alla unga till och med 24 år. Befintligt dokument gäller
2018-2022, arbete med utvärdering och revidering är påbörjat och kommer sannolikt
presenteras i Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och det politiska samrådsorganet
(SRO) under juni 2022. Ett färdigt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan
nuvarande inriktningsdokument går ut. För att undvika glapp och för att ge förutsättningar
för att lokala avtal och överenskommelser ska kunna förlängas behöver nuvarande
inriktningsdokument förlängas. VVG ställde sig bakom förslaget om förlängning den 4 april
och SRO gjorde detsamma den 28 april. Den 3 juni beslutade direktionen i
Skaraborgskommunalförbund att ställa sig bakom förslaget om förlängning av befintligt
inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland, dock längst till och med
2024 och rekommenderade kommunerna att besluta i enlighet med förslaget.
Handlingar
Protokollsutdrag § 29 Förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagningar
Inriktningsdokument ungdomsmottagningar
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Skickas till
Skaraborgs kommunalförbund
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KS § 162/22
Samverkansavtal digitala hjälpmedel
KS2022.0066

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

162/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

162/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala
hjälpmedel i samverkan.

Bakgrund
Med stöd i utredningen Välfärdsteknik i samverkan skickade det politiska samrådsorganet
SRO i januari 2022 ut ett förslag på ett samverkansavtal kring digitala hjälpmedel på remiss
till de 49 kommunerna i Västra Götaland samt till Västra Götalandsregionen under perioden
19 januari – 18 april. Det var frivilligt att besvara remissen och totalt inkom 36 huvudmän
med svar.
Remissvaren visar sammantaget att det finns ett brett stöd i länet för att utöka samarbetet
kring hjälpmedel i linje med förslaget. Flera av remissinstanserna betonar stora fördelar med
den föreslagna samverkan, bland annat att det väntas bidra till en mer jämlik och nära vård,
att det är i linje med intentionerna i omställningen och ett sammanhållet Västra Götaland.
Flera lyfter också fram det som positivt att produktområdet införs på ett gemensamt och
samlat sätt samt att befintliga välfungerande strukturer används vid införandet
33 remissinstanser har svarat på frågorna i enkäten som gått ut tillsammans med remissen
och 33 (100 procent) är positiva till ramarna för samarbetet, 33 (100 procent) är positiva till
uppdrag och organisation, 32 av 33 (97 procent) är positiva till investeringen. På den ej
bindande frågan om de skulle underteckna avtalet i sin nuvarande form svarar 30 av 33 ja,
tre remissinstanser svarar vet ej.
Skövde kommun besvarade remissen 2022-03-30 (KSAU § 59/22) efter yttranden från vårdoch omsorgsnämnden samt socialnämnden genom att ställa sig bakom det upprättade
förslaget till samverkansavtal för digitala hjälpmedel i sin helhet men lämnade följande
synpunkt:
- I bilaga 2, punkt 4.3.1 beskrivs kostnadsansvaret som att om legitimerad
personal förskriver hjälpmedlet så åligger kostnaden sjukvårdshuvudmannen
och om en beställning görs från biståndsbedömare så åligger kostnaden
kommunen. Om det är korrekt uppfattat kan det komma att bli förväntningar på
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att den andra parten ska ansvara för att undvika kostnad i sin verksamhet.
Förtydligande kring detta behövs.
Efter remissrundan adresseras kostnadsansvaret i underlaget till samverkansavtalet som
följer;
”Frågan om kostnadsansvar hanteras genom förtydligande i beslutsunderlag samt genom
att föra informationen vidare till berörda parter inom Ledningsrådet och
beredningsgrupperna.”
”Kostnadsansvaret för nya produkter i sortimentet behöver vara tydligt och i möjligaste
mån följa befintliga principer för fördelning av kostnadsansvar inom och mellan huvudmän.
För att undvika oenighet på lokal nivå är det viktigt att det för de nya digitala hjälpmedel
som introduceras tas fram länsgemensamma riktlinjer kring ansvarsfördelning och
kostnadsansvar, också i förhållande till den enskilda invånarens egenansvar. Denna fråga
hanteras av styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel i relation till respektive produkt.”
(2022-04-27 Tjänsteutlåtande - Emma Övelius och Adam Krantz)
Genom ovanstående bedöms Skövde kommuns medskick ha tagits i beaktande.
2022-06-03 beslutade direktionen i Skaraborgs Kommunalförbund att ställa sig bakom
förslaget till samverkansavtal för digitala hjälpmedel i samverkan och rekommenderar
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med förslaget.
Handlingar
SKBKF2022.0004-7 Protokollsutdrag Samverkansavtal digitala hjälpmedel
§20_1 TU Digitala hjälpmedel 20220510, VästKom
§20_2 Samverkansavtal Digitala hjälpmedel
Skickas till
Skaraborgs kommunalförbund
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KS § 163/22
Revidering av besluts- och attestförteckning
kommunstyrelsen 2022
KS2021.0333

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

163/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

163/22

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer reviderad besluts- och attestförteckning från 2022-09-05 enligt
bilaga Reviderad besluts- och attestförteckning 2022 kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter för varje kalenderår. Beslutsattesträtten är
personlig. Ny kommundirektör är anställd från och med 1 september 2022. Besluts- och
attestförteckningen revideras därför avseende kommundirektörens beslutsattest.
Förteckningen revideras också avseende ny kanslichef.
Handlingar
Reviderad besluts- och attestförteckning 2022 kommunstyrelsen
Skickas till
Björn Söderlundh
Anna Eklund
Liselott Möll
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KS § 164/22
Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023
KS2022.0242

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-17

155/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

164/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till ny gemensam avfallstaxa att träda i kraft 1 januari
2023.

Bakgrund
Under 2022 ses en kostnadsökning inom flera områden som är högre än tidigare. Det är
framför allt kostnader för drivmedel, el och entreprenader som ökar. Avfallsbranschen är
transportintensiv och när drivmedelskostnaderna ökar får det stor påverkan på den totala
kostnadsbilden.
Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020. Skatten höjs successivt från 75 kr per
ton till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten beräknas till 5,5 mnkr för
år 2022. Om ytterligare höjningar av skatten kommer ske inför år 2023 är i nuläget oklart.
Kostnader för utsläppsrätter för värmeverken ökar och kommer på sikt att föras över till
avfallslämnaren. Det innebär ökade kostnader för förbränning under kommande år.
Effektivisering och besparingar
För att möta de kostnadsökningar som nämnts ovan fortsätter utbyggnaden av ”Sortera
säcken” för att minska förbränningskostnader, förbränningsskatt och transporter. Sidlastning
införs i fler områden för effektivare sophämtning, rullkrossar för minskat antal transporter
samt åtgärder för att förmå fler kunder att välja digitala fakturaalternativ för minskade
faktureringskostnader.
Föreslagna ändringar i avfallstaxa för år 2023
Inför avfallstaxa 2020 accepterade direktionen ett förslag om en successiv intäktsökning
med ca 6 mnkr per år för att minska de årliga underskotten tills förbundet uppnår ett
balanserat resultat år 2024. Resultatet för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om
ekonomi i balans har uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är ett trendbrott återstår att
se med tanke på de ökande kostnaderna för bland annat drivmedel och entreprenader.
Den taxeökning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr som tidigare
prognostiserats.
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Gemensam taxa för (Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro och Töreboda kommuner)
I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för grundavgifter med 2,3 mnkr och
intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,8 mnkr.
Årshämtning (två tömningar per år) ersätts med miniabonnemang med fyra tömningar per år
i enlighet med de nya avfallsföreskrifterna.
Grundavgifter
Grundavgifterna för småhus och verksamheter föreslås höjas med 40 kr per år till 940 kr.
Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus föreslås höjas med 20 kr per
år till 470 kr.
Avgifterna för tömning av enskilda avloppsanläggningar föreslås höjas med 5 procent vilket
motsvarar ca 800 tkr i ökade intäkter. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt
ökade drivmedelskostnader och reningsverkens avgifter för behandling av slam.
Handlingar
§ 27 Gemensam avfallstaxa för kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda
7.1 Skrivelse gemensam avfallstaxa 2023
7.2 Gemensam avfallstaxa 2023
Skickas till
Avfall & Återvinning Skaraborg
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KS § 165/22
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
från 1 januari 2023
KS2022.0263

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-17

156/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

165/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område att gälla från den 1 januari 2023.

Bakgrund
Respektive kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner beslutade att anta en
ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som gäller från och med 1
januari 2022. Den innebar en övergång till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) nya
modell för miljöbalkstaxa.
En ny inriktning som den nya taxan har inneburit är att många verksamheter har gått från att
betala en fast årlig avgift i förskott för den planerade tillsynen till att numera betala en avgift
utifrån nedlagd tid i efterskott.
Redan när den nuvarande taxan antogs var Miljönämndens och direktionens inriktning att
taxan återigen skulle tas upp under 2022 för att revideras och därefter föreslås kommunerna
att anta en ny taxa som ska gälla från och med 1 januari 2023. Syftet med att ta upp taxan
vid två tillfällen så nära i tiden var främst att övergången till en ökad andel
efterhandsdebiteringen skulle ske stegvis. Skälet till detta var att ha möjlighet att ställa om
arbetssätt, mätmetoder och interna riktlinjer.
I och med taxan 2022 gick drygt 600 verksamheter över till efterhandsdebitering. Enligt
förslaget som ligger för 2023 kommer ytterligare ca 400 verksamheter gå över till
efterhandsdebitering. Kvarvarande ca 80 verksamheter med fast årlig avgift är verksamheter
med prövningsnivå A och B (undantag branschen jordbruk). Skälet till att de fortsatt föreslås
få en fast årlig avgift är för att det för dessa verksamheter är för att det bör vara lika
avgiftssystem oberoende om länsstyrelsen eller kommunen har tillsynen. Dessa
verksamheter är också ett undantag gentemot övriga eftersom en hel del händelsestyrd
tillsyn ska rymmas inom den årliga avgiften.
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I övrigt är det inga större förändringar gentemot gällande taxa.
Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 1 juni 2022 (MN § 27) att föreslå direktionen
att föreslå kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner att anta den nya
taxan.
Sammanfattning av skillnader mot nuvarande taxa


Fler verksamheter går över till efterhandsdebitering och hamnar således i bilaga 3 i
stället för bilaga 2.



Nya lokala koder för verksamheter som hanterar växtskyddsmedel enligt vägledning
från centrala myndigheter.



Nya lokala koder för att uppnå en mer detaljerad taxa. Dessa behövs främst för att
kunna ha ett mer detaljerat register internt och påverkar inte avgifterna. Exempel:
tidigare rymdes samtliga icke anmälningspliktiga drivmedelsstationer, fordonstvättar
och bilverkstäder under samma kod. Förslaget är att ha tre separata koder för att
skilja på dessa. Liknande justeringar har gjorts på fler ställen i taxan.



Uppdatering av timavgift och startår för indexhöjning.



Ändrat hänvisningar i taxebestämmelserna med anledning av att fler verksamheter
går över till efterhandsdebitering och bilaga 3.



En separat paragraf för inställelseavgift i stället för att det står på flera olika ställen.



Justeringar av samtliga bilagor enligt SKR:s anvisningar som skickats ut i maj 2022.
Det är främst uppdaterade lagrumshänvisningar, förtydliganden, anpassningar i
avgiftsnivåer för att stämma överens med förordningen om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken samt språkliga justeringar.

Handlingar
MN 6 beslut miljobalkstaxa fr 2023
MN 6 bilaga miljobalkstaxa inledande bestammelser
MN 6 bilaga miljobalkstaxa Taxebilaga 1
MN 6 bilaga miljobalkstaxa Taxebilaga 2
MN 6 bilaga miljobalkstaxa Taxebilaga 3
Skickas till
Miljösamverkan östra Skaraborg
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KS § 166/22
Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde
Locketorps-Törsatorp 1:13
KS2022.0313

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

170/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

166/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att träffa avtal om förtida upphörande av tomträtt gällande fastigheten
Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13. Ersättningen till tomträttsinnehavaren uppgår till 20 000 000
kronor.
Deltar inte i beslutet
Jerzy Kucier (SD) och Peter Axelsson (SD) deltar inte i beslutet.
Notering
Efter beslut i KSAU har en felaktig siffra upptäckts i tjänsteskrivelsens tredje sista stycke där siffran
skall vara 12 500 000 kronor istället för 11 500 000. Totalsumman som beslutas är dock korrekt 20
000 000 kronor varför en enig kommunstyrelsen bestlutar rätta siffran i bakgrundstexten till
12 500 000 kronor.
Marknadsvärdet bedöms uppgå till 6 000 000 kronor vilket motsvarar intrångsersättningen. Till
detta har ett expropriationspåslag om 25 procent lags, vilket motsvarar 1 500 000 kronor. Utöver
detta har med utgångspunkt från den bedömda produktionskostnaden en rörelseskada uppskattats till
11 500 000 12 500 000 kronor.

Sammanfattning
För att kunna driva utvecklingen av omställningen av flygplatsen till verksamhetsmark behöver
tomträttsavtalet för Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13 upphöra i förtid. Därför träffar Skövde
kommun avtal med Skövde Flygklubb (segelflygklubben) i vilket klubben ersätts med 20 000 000
kronor. Avsikten är att segelflygklubb flyttar verksamheten till Falköpings flygplats i Falköpings
kommun i enlighet med den avsiktsförklaring som träffats mellan de båda kommunerna. Beslutet
bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål att vara 60 000 invånare 2025.

Bakgrund
Fastigheten Locketorps-Törsatorp 1:13 ligger vid Skövde flygplats och är belastad med tomträtt vars
innehavare är Skövde Flygklubb (segelflygklubben). Fastigheten uppgår till 7 500 kvadratmeter och
är bebyggd med hangar och klubbhus om cirka 1 250 kvadratmeter. I hangaren finns även en
verkstadslokal om cirka 200 kvadratmeter.
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Då flygplatsen planeras att omvandlas till verksamhetsmark behöver tomträtten avvecklas i förtid
(KF § 95/21, 2021-09-27, dnr KS2021.0263). Tomträttsavtalet tecknades 1989 och har perioden 20
år vilket gör att tomträtten tidigast skulle kunna upphöra 2029. Genom att teckna avtal om förtida
uppsägning av tomträttsavtalet upphör tomträtten att gälla.
Avsikten är att segelflygklubben flyttar flygverksamheten till Falköpings flygplats i enlighet med
"Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings kommun avseende arbete med
gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet" (KF § 29/22, 2022-03-28, KS2022.1032). Skövde
kommun övertar tomträtten den 3 januari 2023 men segelflygklubben disponerar byggnaderna till
och med den 30 april 2023.
I och med avtalet erhåller segelflygklubben 20 000 000 kronor i ersättning för den skada som det
förtida upphörandet av rättigheten innebär. Ersättningen baseras på ett värdeutlåtande upprättat av
Svefa AB (MEX.202.320, 2021-11-17) och bedömning av produktionskostnader för motsvarande
anläggning av tre olika företag inom byggsektorn.
Marknadsvärdet bedöms uppgå till 6 000 000 kronor vilket motsvarar intrångsersättningen. Till detta
har ett expropriationspåslag om 25 procent lags, vilket motsvarar 1 500 000 kronor. Utöver detta har
med utgångspunkt från den bedömda produktionskostnaden en rörelseskada uppskattats till 12
500 000 kronor.
Utöver detta ekonomiska åtagande ska Skövde kommun årligen ta kostnaden för 700 av
segelflygklubbens medlemmars start- och landningsrörelser på Falköpings flygplats fram till den 31
december 2029.

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
Värdeutlåtande, Tomträtten till Skövde Locketorps-Törsatorp 113.pdf
Avtal förtida upphörande tomträtt – Locketorps-Törsatorp 113.pdf
Fastighetsinformation Locketorps-Törsatorp113.pdf
Tjänsteskrivelse KF inlösen tomträtt.pdf
Översiktskarta till tjänsteskrivelse.pdf
Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
Skövde flygklubb, anders.blom@bahnhof.se, per@fridell.de, bernt.hall@gmail.com
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KS § 167/22
Beslut avseende program för Talent Attraction
Management (TAM) för Skövde kommun
KS2022.0253

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

169/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

167/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta programmet för Talent Attraction Management
(TAM) för Skövde kommun.
Bakgrund
Skövde kommuns näringslivsenhet har arbetat fram förslag till program för Talent Attraction
Management (TAM).
Kompetensbrist är idag ett av de främsta tillväxthindren för många företag, samtidigt som
möjligheterna för offentliga verksamheter att upprätthålla välfärden påverkas av brist på
nyckelkompetens. Flera rapporter, bland annat från Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen
beskriver kompetensutmaningen och vilka konsekvenser bristen på nyckelkompetenser kan
medföra. Även i Skövde har arbetsgivare under en längre tid pekat ut bristen på rätt
kompetens som ett tillväxthinder och en utmaning som påverkar kommunens företagsklimat
negativt samt förmågan att upprätthålla samhällsservice och välfärd. Inom vissa branscher
blir det allt vanligare att man behöver söka sig utanför Skövde och ibland även Sveriges
gränser för att hitta den kompetens man behöver, speciellt till seniora befattningar. Tillgång
till rätt kompetens är också ett av de främsta skälen och kan vara avgörande när ett företag
väljer plats för en nyetablering eller investering.
Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft tilltar, inte bara mellan arbetsgivare utan också
platser och länder. Allt fler kommuner och regioner vässar sina erbjudanden för att hjälpa
arbetsgivare att attrahera talanger. Samtidigt arbetar de aktivt med insatser i syfte att
underlätta för nyckelkompetenser och dess medföljande inför och efter flytt för att skapa
goda möjligheter till etablering och trivsel på den nya platsen. Att kunna erbjuda ett
attraktivt mottagande och välfungerande system för integration gör att de personer som
flyttat till platsen stannar kvar på längre sikt samt skapar gott rykte och bidrar till att bygga
platsens varumärke.
Näringslivsenheten har sedan ett par år arbetat med attraktion och mottagande av talanger.
En anställd har området som huvudansvar och arbetar tillsammans med Skövde kommuns
platsmarknadsförare och studentstadssamordnare för att stärka Skövde kommuns arbete med
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talangattraktion. Platsvarumärket som antogs under 2021 och arbetet med att utveckla
platsens varumärke ger goda förutsättningar att positionera Skövde såväl nationellt som
internationellt. Som komplement behövs insatser för att stärka upp Skövde kommuns
förmåga att ta emot och integrera de personer som flyttar till Skövde för arbete. Ofta är det
långa och komplicerade processer som ligger bakom en flytt från en plats till en annan,
speciellt över landsgränser. För att kunna konkurrera om ”talangerna” behöver vi aktivt
arbeta för att vara en attraktiv plats med goda förutsättningar att attrahera, ta emot och
integrera de kompetenser arbetsgivarna behöver. Syftet med detta program är således att
genom strategier och vägval skapa långsiktighet, energi och riktning till det fortsatta arbetet
med Skövdes kompetensförsörjning.
Handlingar
TAM-program_Skövde_slutgiltig version 220620.docx
Bilaga 1 KS2019.0476-2 Program Business attraction management 2020-2024
Bilaga 2-Målgruppsrapport - Platsvarumärket.pdf
Skickas till
Louise Hallberg, näringslivsutvecklare
Ramona Nilsson, näringslivschef
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KS § 168/22
Godkännande av ansökningar till Räddningstjänsten Östra
Skaraborg
KS2022.0274

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsen

2022-09-05

168/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna inkomna ansökningar om medlemskap i kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Skaraborg från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorps kommuner
och därmed uppta dessa som nya medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Skaraborg från och med 2023-01-01 samt
att godkänna/anta förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg enligt
förslag, att gälla/träda ikraft från och med 2023-01-01.
Bakgrund
Till Skövde kommun har inkommit skrivelse från Räddningstjänsten Östra Skaraborg om att
godkänna ansökningar om medlemskap från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorps
kommuner. Frågan har utretts och förvaltningen finner inte skäl att motsätta sig
utvidgningen.
Av skrivelsen framgår även att kommunen föreslås godkänna ny förbundsordning och
reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg att gälla fr.o.m. 2023-01-01. Räddningstjänsten
avser i detta inom kort komplettera med förslag på förbundsordning och reglemente. Utifrån
att det är önskvärt att processen inte fördröjs mer än nödvändigt lyfts ärendet ändock och
komplettering med nya handlingar och förslag till beslut gällande godkännande av
förbundsordning kommer ske under hösten 2022.
Förvaltningen har utifrån komplettering inkommen den 26 augusti 2022 gjort en bedömning
av förslag till förbundsordning och reglemente. Förvaltningens bedömning är att
förbundsordningen uppfyller kraven i 9 kap. 6 § Kommunallagen. Förvaltningen finner
m.a.o. inte skäl att motsätta sig vare sig förbundsordningens eller reglementets antagande.
Vad avser förbundsordningen noterar förvaltningen att justeringar till övervägande del är
redaktionella men även vissa substansiella. Nämnas kan därvid att ändamålsbestämmelsen
justerats mot tidigare lydelse så att denna nu är indelad i bastjänster och tilläggstjänster. I
sak syns detta dock vara av begränsad vikt då även i tidigare förbundsordning
medlemskommunerna fakturerats för t.ex. utbildningstjänster enär då kvartalsvis istället för i
förslaget månadsvis. Avseende § 13 har även i tidigare förbundsordning angiven lånegräns
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om 30 mkr tagits bort. Dock förestavas även att finansiering i första hand ska ske genom
förbundsmedlems internbank etc.
Handlingar
D § 75 Budget 2023, förbundsordnig och reglemente för RÖS
Förbundsordning Räddningstjänsten Skaraborg (1).pdf
Reglemente för förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Skaraborg (1).pdf
Skickas till
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2022-09-05 kl. 14:30

32(41)

KS § 169/22
Svar på motion angående Egnells fond
KS2021.0383

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

167/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

169/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- bifalla motionen samt
- uppdra till kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges beslut enligt ovan.

Bakgrund
Fullmäktigeledamoten Malin Wadman (S) föreslår i en motion daterad 2021-11-30 att
kommunstyrelsen ges i uppgift att revidera kriterierna i Egnells fond i syfte att medlen ska
gå att använda till ”Skövde kommuns förskönande” så att fullmäktige därefter kan besluta
om nya kriterier.
Theodor och Gertrud Egnell förordnade i testamente att del av kvarlåtenskapen skulle
tillfalla Skövde stad och ”enligt stadsfullmäktiges bestämmande användas till stadens
förskönande”. Staden erhöll sedermera år 1932 värdehandlingar till ett värde av 138.000 kr.
Enligt testamentet kunde staden förbruka hela donationsbeloppet i ett sammanhang.
Stadsfullmäktige ansåg dock att donationen även skulle komma framtida generationer till
nytta och beslutade att sedan kapitalet stigit till 200.000 kr skulle endast avkastning på
beloppet användas.
Fullmäktige antog även under år 1933 stadgar för fonden vari angavs att donationsmedlen
inte fick användas till ändamål som ska betalas med uttaxerade medel eller stadens egna
medel. Fullmäktige ändrade stadgarna år 1955 för att förtydliga att fonden var en av staden
själv bildad fond och inte en självständig stiftelse och/eller juridisk person. År 2012
reviderades stagarna så att medel från fonden även skulle kunna användas för nödvändiga
underhållsåtgärder på de konstverk som införskaffats av fondens medel.
Av stadgarnas § 6 framgår, vilket motionären påtalar, att fonden ska användas för
förskönande av Skövde kommun, inom de gränser som gällde för Skövde stad år 1932.
Detta ligger i linje med hur donatorers vilja traditionellt sett tolkas, vid såväl gåvor som
stiftelser, dvs. man försöker lägga sig så nära det som donatorn ursprungligen gett uttryck
för sett till de förhållanden som då rådde.
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Detta sagt utgör fonden kommunens egna medel. Några särskilda tillstånd för att ändra
statuterna för fonden behöver m.a.o. inte heller inhämtas och rättsligt saknas hinder mot att
justera dessa på sådant sätt som kommunfullmäktige finner lämpligt. Som motionären
påtalar, vilket även framgår av kommunens riklinjer för donationer, har även utdelning skett
utöver gåvobelopp.
Enligt förvaltningens förmenande får sålunda motionärens förslag ytterst anses vara en
politisk fråga varför förvaltningen inte har någon synpunkt på vilket ställningstagande i
sakfrågan som görs.
Handlingar
Motion om Egnells fond (S).pdf
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 170/22
Svar på motion om bemanning i vård- och omsorg
KS2022.0074

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

166/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

170/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.
Yrkanden
Therese Sahlström (M) och Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till KSAU:s förslag till beslut.
Maria hjärtqvist (S) och Dag Fredriksson (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer dessa mot
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla KSAU:s förslag till beslut.
Bakgrund
En motion om bemanningen inom vård- och omsorg har inkommit. 2022-02-23 (§ 38/22)
beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera ärendet till vård- och
omsorgsnämnden vilka har inkommit med ett yttrande.
I motionen föreslås följande åtgärder gällande bemanningen inom äldreomsorgen
- En ökad bemanningsgrad
- Ett ledarskap nära verksamheten och att personalen är delaktig.
- Att alla som möter äldre ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och att de som behöver
ska kunna studera språk på betald arbetstid.
Motionärerna hänvisar till regeringens satsning på äldreomsorgen med Äldreomsorgslyftet
och menar att de satsningarna behövs även i Skövde kommun. De skriver vidare att
äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att äldre i
Skövde kan vara trygga i att vården fungerar när man behöver den.
Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande;
De senaste åren har flera riktade statsbidrag tillkommit för att stärka äldreomsorgen. Dessa
skapar förutsättningar för en högre måluppfyllelse. Vård -och omsorgsnämnden har aktivt
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sökt och tagit del av dessa samt därefter beslutat om inriktning för hur de ska användas.
Statsbidragen är en förutsättning för vård- och omsorgsnämndens internbudget för 2022 och
utav de av nämnden utpekade satsningarna svarar nedanstående mot motionärens förslag.
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
Statsbidraget uppskattas till drygt 20 miljoner kronor och har förstärkt budgeten enligt de
förutsättningar som vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2021 (i huvudsak: höjning
av LOV-ersättningen inom hemtjänst, ökad bemanning inom särskilda boenden samt
förstärkt personalbudget för personalens APT, kompetensutveckling och
verksamhetsutveckling).
Sektorn har genom budgetprioriteringar genomfört förstärkningar avseende utökat antal
chefer och enhetssamordnare som administrativt stöd till chef. Allt i syfte att minska antalet
underställda per chef samt frigöra tid för chef att arbeta nära verksamheten.
Utbildningsinsatser
Genom medel från det s.k. Äldreomsorgslyftet har vård- och omsorgsnämnden under 2021
bedrivit utbildningsinsatser för 4,7 miljoner och 9 miljoner är sökta för 2022. Påbörjade
utbildningar under 2021 fortgår och nya utbildningsomgångar kan startas med stöd av
fortsatta statsbidrag. Dels ges outbildad personal möjlighet att på betald arbetstid genomföra
omvårdnadutbildning via Vuxenutbildningen samt specialistutbildningar för undersköterskor
via Yrkeshögskoleutbildningen. Här ingår även språkstödshandledarutbildning för att stärka
medarbetares språkliga kompetens i yrket. Verksamheten har dessutom fått nämndens
uppdrag att inventera behovet av yrkessvenska för personal som inte har svenska som
modersmål samt utforma utbildningsinsatser vid behov. En sådan utbildningsinsats kan
påbörjas under hösten 2022 och bedrivas med stöd av Äldreomsorgslyftet.
Med ovanstående redovisning av pågående åtgärder kring bemanning och
kompetensutveckling inom äldreomsorgen, föreslås motionen anses vara besvarad.
Handlingar
Motion om bemanning i vård och omsorg (S)
Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 2022-04-28 - Svar på
motion om bemanning i vård och omsorg.pdf
Skickas till
Kommunstyrelsen
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KS § 171/22
Förslag på tjänstepersoner till borgerliga vigselförrättare
KS2022.0286

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

168/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

171/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nominera tjänstepersonerna Anna Eklund och Markus
Wästefors till borgerliga vigselförrättare för mandatperioden 2023-2026.
Bakgrund
Inför varje mandatperiod nominerar kommunfullmäktige personer till uppdrag som
borgerliga vigselförrättare och Länsstyrelsen förordnar sedan för en period om fyra år.
Nomineringen i kommunen föregås av ett arbete i varje parti och valberedningen lämnar
därefter förslag till kommunfullmäktige. Under innevarande period har det också utsetts tre
tjänstepersoner som vigselförrättare. Anledningen har bl a varit att det finns fördelar med
personer som tjänstgör i Stadshuset som med kort varsel kan vara ersättare om någon får
förhinder. Det finns också en ökad efterfrågan hos medborgarna att få en tjänsteperson som
vigselförrättare.
Efter valet i höst kommer partierna att starta ett nomineringsarbete och samtliga länets
kommuner skickar in beslut. Länsstyrelsens bedömningen idag är att det kan bli knappt om
tid att hinna utse vigselförrättare före årsskiftet till alla kommuner när beslut kommer i
november.
För att säkerställa att vi har utsedda vigselförrättare vid årsskiftet föreslås att
kommunfullmäktige vid mötet i september nominerar tjänstepersonerna Anna Eklund
(kanslichef från 1 oaktober 2022) och Markus Wästefors kommande mandatperiod. Beslutet
översändas till länsstyrelsen för handläggning och förordnande från 1 januari 2023.
Kommunfullmäktiges beslut om nomineringar av förtroendevalda kan fattas i november och
därefter handläggas av länsstyrelsen.
Handlingar
Skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland, borgerlig vigsel

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2022-09-05 kl. 14:30

37(41)

KS § 172/22
Firmatecknare för Skövde kommun
KS2022.0315

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

171/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

172/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer att teckna firma för Skövde
kommun. Beslutet gäller tills vidare.
Bemyndigande ges till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M),
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ulrica Johansson (C) och kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande Johan Ask (S) att på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens vägnar, teckna
Skövde kommuns firma avseende från kommunfullmäktige och kommunstyrelsens utgående
utlåtanden, fullmakter, låne- och borgensförbindelser, säkringsinstrument (räntederivat och
valutaterminer), inköpskort årliga skattedeklarationer, kontrakt och dylika handlingar. I de
fall företrädarna enligt ovan även representerar motpart ska istället handlingarna
undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
eller kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.
Handlingen skall för att vara gällande, kontrasigneras av kommundirektör Björn
Söderlundh, ekonomichef Maria Vaziri Hamedani, redovisningschef Annelie Nyman, chefen
för demokratistöd Anna Eklund, HR-chefen Sofia Myhrman, näringslivschef Ramona
Nilsson eller chefen för överförmyndare i samverkan Benny Larsson.
Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen utsett förtroendevalda och anställda att
underteckna handlingar enligt särskilt beslut samt beslut om delegationsordning för
kommunstyrelsen. Beslutet enligt ovan innebär i ingen del någon inskränkning av sådan rätt
som följer på dessa beslut.

Bakgrund
Kommunfullmäktige föreslås besluta utse firmatecknare för Skövde kommun.
Handlingar

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2022-09-05 kl. 14:30

Skickas till
Annelie Nyman
Anna Eklund
Sofia Myrman
Ramona Nilsson
Benny Larsson
Maria Vaziri
Bas Thijsson
Andreas Åkegårdh
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Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2022-09-05 kl. 14:30
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KS § 173/22
Anmälningsärenden kommunstyrelsen 5 september
KS2022.0006

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsen

2022-09-05

173/22

Beslut
Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls härigenom till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Handlingar
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17, justerat
Protokoll Räddningstjänsten östra Skaraborg direktionen 2022-08-25
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24, justerat
Skickas till

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2022-09-05 kl. 14:30

40(41)

KS § 174/22
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 5
september
KS2022.0007

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsen

2022-09-05

174/22

Beslut
Kommunstyrelsen informeras om att inga delegationsbeslut har inkommit sedan föregående
utskick.
Bakgrund

Handlingar
Skickas till

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2022-09-05 kl. 14:30

41(41)

Information
Ordförande Katarina Jonsson (M) berättar att första spadtaget nu är taget för den nya
bussdepån utmed Varolavägen. Den ska vara färdigställt våren 2024.
Nya visningar för etableringar är på gång.
Rockfordsamarbetet för att locka nya etableringar har avslutats. Istället har ett uppdrag
utfärdats till direktören för Skaraborgs kommunalförbund och kommundirektören att göra en
analys över etableringarna i Skaraborg och vem som ansvarar för de olika delarna. En
återkoppling gällande detta kommer ske under hösten.

Ulrika Johansson (C) informerar att vid Skövde Stadshus AB:s styrelsemöte 31 augusti 2022
deltog presidie och vd i Skövde Energi AB för att ta del av information från Niclas Sigholm,
Market & Strategy Sigholmgruppen. En fördjupad redogörelse gavs om energibranschens
utmaningar i närtid och på längre sikt. Sammanfattningsvis står vi inför en utmanande
period med historiskt höga energipriser. En viktig faktor för energibranschen just nu är en
proaktivitet med tillräckliga resurser för att möta kundernas frågor, bland annat om hur man
kan minimera sina energikostnader. En fortsatt regelbunden dialog med Skövde Energi AB
kommer ske framåt kring dessa frågor.
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