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KS § 233/22
Förlängning av rekommendation om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
KS2022.0325

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-09

231/22

2 Kommunstyrelsen

2022-11-21

233/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga den, av SKR rekommenderade, gemensamma
finansieringen av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
Finansieringen ska hanterades i kommunstyrelsens budgetprocess likt föregående år.
Bakgrund
SKR:s styrelse beslutade 2018 att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKR,
finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett mer samlat system för kunskapsstyrning
(18/00295). Det beslutet gällde finansiering för 2020-2023.
SKR:s styrelse har vid sammanträde den 10 juni 2022, beslutat att förlänga
rekommendationen till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut om
ett kommande långsiktigt arbetssätt och för att konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan
tas med som utgångspunkt för detta.
Ett beslut om förlängning skulle innebära att deltagande kommuners finansiering för 2024
blir densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen. Det vill säga 1,95
kronor per invånare i kommunen, per år. Kostnaden för respektive kommun påverkas inte av
antalet deltagende kommuner.
Tdigare information om samarbetet och den gemensamma finansieringen
SKR:s kongress har tidigare beslutat att SKR ska stödja medlemmarna i arbetet för en
jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Förslagets utgångspunkt var att bästa
möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och
deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.
De tjänster och stöd som ingick i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKR:s
ordinarie medlemsavgift utan SKR har stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av
överenskommelser mellan SKR och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel.
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för utveckling inom
socialtjänstens område, avslutade. SKR rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att
gemensamt finansiera en stödfunktion på SKR för att bidra till en mer evidensbaserad
socialtjänst under åren 2017-2018.
Det angavs i rekommendationen att SKR i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den
framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas. Uppdraget
resulterade i ett förslag som omfattade en samlad gemensam kommunal finansiering och
medverkan i ledning och styrning av:
 de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård.


stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av
gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.



nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

2018-12-14 beslutade förbundsstyrelsen att
- rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket innebär ca
1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
- kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKR:s
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De
fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.
- en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där kommunerna
så väl som staten bidrar långsiktigt.
- i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela
SKR sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019.
Skövde kommun beslutade 2019-05-06 (KS §90/19) att anta Sveriges Kommuner och
Landstings (SKR:s) rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system
för kunskapsstyrning i socialtjänsten. Finansieringen för Skövde kommuns del hanterades i
budgetprocessen för åren 2020-2022 och togs från enheten för bidrag och transfereringar
under kommunstyrelsen.
Förslaget har varit på remiss hos socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att det finns ett fortsatt behov av ett samlat
system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens område, att de delar som förslaget
innefattar är viktiga för verksamheten och att de ställer sig bakom förslag till beslut om att
föreslå kommunstyrelsen att bifalla en förlängning av rekommendationen om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
under förutsättning att finansiering sker på samma sätt som tidigare år.
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I socialnämndens yttrande framgår att det är viktigt med en kunskapsbaserad socialtjänst och
att den gemensamma finansieringen av ett samlat system för kunskapsstyrning ger tillgång
till nationell kunskap och forskning samt att jämförelser och uppföljning kan ske på ett mer
likvärdigt sätt, vilket i sin tur underlättar kommunens förbättringsarbete.
Socialnämnden är positiv till en förlängning av finansieringen av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning inom socialtjänsten för 2024 och föreslår kommunstyrelsen anta Sveriges
kommuner och regioners (SKR) rekommendation om förlängd gemensam finansiering av ett
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Kostnaden bör
hanteras på samma sätt som under perioden 2020–2023.

Handlingar
Information om ställningstagande Förlängning av rekommendation om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Information om ställningstagande
samlat beslutsunderlag rekommendationen
Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 2022-10-27 - Svar på
remiss angående förlängning av rekommendatio
Protokollsutdrag från Socialnämnden sammanträde den 2022-11-03 - Remissyttrande Förlängning av rek...
Skickas till
SKR
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KS § 234/22
Befullmäktigande/delegation avseende anmälan om ny
byggarbetsplats
KS2022.0389

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-09

232/22

2 Kommunstyrelsen

2022-11-21

234/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, i de fall kommunstyrelsen ses som byggherre,
befullmäktiga/delegera till nedanstående personer att, var för sig och inom sitt
verksamhetsområde, anmäla (registrera) byggarbetsplats hos Skatteverket samt i anlutning
därtill vidta sådana åtgärder som är erfordras för att upprätta sagda anmälan om
byggarbetsplats:
- Platschef, avdelning service SSE, Peter Malm,
- Enhetschef, avdelning service SSE, Erik Calestam,
- Avdelningschef, avdelning service SSE, Johan Karlsson samt
- Gatuchef, SSB, David Einarsson.
Bakgrund
Enligt lag åvilar det en skyldighet för byggherre för byggarbetsplatser där budgeten
överskrider fyra prisbasbelopp att anmäla/registrera arbetsplatsen hos skatteverket. Enär
kommunal verksamhet inte omfattas av regelverket när byggarbetsplatsen endast bemannas
med egen personal ska kommunen alltjämnt registrera sådana byggarbetsplatser där externa
entreprenörer anlitas. Vidare skall den externa entreprenörens personal checka in och ut i
den elektroniska personalliggaren när de anländer respektive lämnar arbetsplatsen.
Byggherren kan dock genom fullmakt uppdra till annan att vidta/omhänderta anmälan om
byggarbetsplats.
Kommunstyrelsen är i juridisk mening att ses som byggherre för byggprojekt som sedan
hanteras av personal under annan nämnd. För att få en mer ändamålsenlig hantering än att
firmatecknare under kommunstyrelsen ska behöva underteckna/verkställa anmälan föreslås
befullmäktigande ske till mer verksamhetsnära personal.
Handlingar
Skickas till
Sektor service
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KS § 235/22
Riktlinjer för bisyssla
KS2022.0348

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

2022-10-07

21/22

2 Kommunstyrelsen

2022-11-21

235/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för bisysslor.

Bakgrund
Kommunens nuvarande Riktlinjer för bisysslor antogs av kommunstyrelsen 2013 och ligger
i plan för att revideras under 2022. Med beaktande av resultatet av PwCs granskning av
bisysslor i Skövde kommun har nu reviderade Riktlinjer för bisysslor arbetats fram.
Riktlinjerna kompletteras i den praktiska hanteringen och digitalt stöd i rutiner via HRenheten och intranätet.
Den faktiska lagstiftningen i LOA § 7 (Lagen om offentlig anställning) och
kollektivavtalsbestämmelserna (AB § 8) är alltjämt oförändrade.
Riktlinjerna beskriver Skövde kommuns inställning till bisysslor, rättigheter och
skyldigheter avseende förbud mot bisyssla samt innehåller en checklista som stöd för att
kunna bedöma om en bisyssla kan vara förtroendeskadlig.
Handlingar
Riktlinjer för bisyssla
Skickas till
HR-chef
Förhandlingschef
Sektorchefer
Kommundirektör
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KS § 236/22
Motion om dränering av dagvatten och belysning över
Claesborgs idrottsplats
KS2022.0239

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-09

233/22

2 Kommunstyrelsen

2022-11-21

236/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen gällande den del som rör beslysning över
Claesborgs idrottsplats och i övrigt anse motionen besvarad.
Yrkanden
Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till KSAU:s förslag till beslut att avslå motionen gällande
den del som rör beslysning över Claesborgs idrottsplats och i övrigt anse motionen besvarad.
Jerzy Kucier (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med KSAU:s förslag till beslut.
Reservation
Jerzy Kucier (SD) och Jonas Eriksson (SD) reserverar sig till förmån för eget beslut.
Bakgrund
Sverigedemokraterna lämnade 2022-05-25 in en motion till komunstyrelsen angående
dränering av dagvatten och belysning över Claesborgs idrottsplats. Ärendet har varit på
remiss hos kultur- och fritidsnämnden som i samråd med sektor service inkommit med ett
yttrande.
I sitt yttrande skriver kultur- och fritidsnämnden att motionen påpekar problem med
fotbollsplanen på grund av att det saknas fungerande dränering för dagvatten, vilket i sin tur
gör planen vattensjuk. Motionären påtalar också avsaknaden av belysning över
idrottsplatsen. Förslaget innebär att fotbollsplanen dräneras samt förses med belysning.
Under juni månad 2022 gjordes en så kallad slitsdränering av fotbollsplanerna på Claesborg.
Effekten av en sådan dränering ses som en snabb, effektiv och långsiktig lösning på
problemet med vattenavrinningen av planerna.
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Under perioden oktober-april är nyttjandegraden av fotbollsplanerna lägre, då den
huvudsakliga fotbollssäsongen är under övrig period än ovan nämnda. Detta, menar kulturoch fritidsnämnden, motiverar inte den investering som en belysning över området skulle
innebära.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår därmed kommunstyrelsen att besluta avslå motionen
gällande belysning men som besvarad beträffande dränering.
Handlingar
Motion om dränering av dagvatten och belysning över Claesborgs idrottsplats (SD)
KFN § 36/22 Remiss, Motion om dränering av dagvatten och belysning över Claesborgs
idrottsplats
Skickas till
Motionären
Anders Svensson, enhetschef Billingehov
Per Karlsson, avdelningschef fritid
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KS § 237/22
Godkännande av investering i en ny mikrobiologisk
säkerhetsbarriär av kommunalförbund Skaraborgsvatten
KS2022.0301

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-09

234/22

2 Kommunstyrelsen

2022-11-21

237/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunalförbund Skaraborgsvatten att uppta lån
till maximalt 250 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige uppmanar kommunalförbund Skaraborgsvatten att inkomma med ett
förslag till en reviderad förbundsordning.
Bakgrund
I §8 i gällande förbundsordning för kommunalförbund Skaraborgsvatten anges att
förbundsmedlemmarnas särskilda medgivande erfordras för upptagande av lån om den
sammanlagda låneskulden skulle överstiga 25 miljoner kronor.
Kommunalförbund Skaraborgsvatten har idag en skuldsättning omkring 80 miljoner kronor.
Detta lån upptas idag som en checkräkningskredit via Skövde kommuns koncernbank.
Anledning till utökning av skuldsättningen är för att förbundet planerar för ett flertal
investeringar. Vilka nämns nedanför:
Reningsprocessen i Borgunda vattenverk behöver kompletteras med en avskiljande
mikrobiologisk säkerhetsbarriär, anledningen till det är att uppnå Livsmedelsverkets krav på
tillräcklig säkerhet för att förhindra så inte vattnet innehåller bakterier, virus och parasiter
som kan göra oss sjuka. Kommunerna har även vuxit och ledningsnäten blivit längre vilket
skapar längre uppehållstider innan vattnet når konsumenten jämfört med när vattenverket
togs i bruk år 1959. Utredningar som gjorts och pilotförsök som genomförts resulterar båda i
att en membrananläggning med ultrafilter är det som behövs för att säkerhetsställa vattnets
kvalitét.
Investeringen är förnärvarande budgeterat för 100 miljoner kronor.
Det planeras för en ny vattenreservoar i Borgunda. Ett extra reservoar skulle ha två
huvudsakliga fördelar. Den första är att beredskapen höjs när det finns ytterligare färskvatten
lagrat på hög höjd. Ifall en kalamitet inträffar kan vattenförsörjningen då tryggas för en
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längre tid. Den andra fördelen är att vattenreservoaren kan hjälpa med ett energieffektivisera
vattensystemet. Genom att kunna pumpa upp vatten när elen är billigt och därmed minska på
pumpningsbehov när elen är dyr. Därmed använder man elprisets fluktuation under dygnet
för att minska kostnader. Samt att man hjälper med att göra elsystemet hållbart genom att
man minskar på effektbehov under tidpunkter där effektbristen är som störst. Denna
investering är budgeterat att kosta 50 miljoner kronor.
Kommunalförbundet investerar löpande i att förbättra och bibehålla kvalitet i ledningsnättet.
Dessa investeringar är den huvudsakliga anledning till skuldökningen som har skett under de
senaste åren, och fler investeringar i ledningsnätet planeras framgent.
Kommunalförbundet ansöker om ett medgivande för en skuldsättning på maximalt 250
miljoner kronor. Detta inbegriper 80 miljoner nuvarande skuldsättning, 100 miljoner för en
ny mikrobiologisk barriär, 50 miljoner för en ny vattenreservoar och 20 miljoner för övriga
investeringar samt en likviditetsreserv.
Alla investeringar som kommunalförbund Skaraborgsvatten gör ökar avskrivnings- och
räntekostnader och beroende på typen av investering också de löpande driftskostnader.
Dessa investeringar kommer därmed leda till ett högre pris för det vattnet som förbundet
säljer till de kommunals VA kollektiv. Dessa VA kollektiv lär behöva höja VA-taxan för att
kompensera sig för det höjda vattenpriset. Kommunalförbund Skaraborgsvatten planerar för
en höjning av vattenpriset på 1 krona för år 2024. Detta är 80 öre mer än den vanliga
höjningen med 20 öre per år.
Arbetet med detta ärende har synliggjort behov för en uppdatering av förbundsordningen. En
översyn av den anses önskvärd. I det arbetet kan inspiration tas från andra
kommunalförbund i Skaraborg som nyligen revidera deras förbundsordningar.
Detta ärende är avstämt med Skövde kommuns stadsjurist och VA-avdelningen.
Handlingar
Reviderad förbundsordning Skaraborgsvatten
Protokoll Skaraborgsvatten 2022-05-20
Godkännande av investering i mikrobiologisk säkerhetsbarriär
Skickas till
Kommunalförbund Skaraborgsvatten
Ekonomichef
Skövde VA
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KS § 238/22
Revidering av kommunalförbundet Avfall & Återvinning
Skaraborgs förbundsordning
KS2022.0394

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

235/22

2 Kommunstyrelsen

2022-11-21

238/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderad förbundsordning för
kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg.
Bakgrund
Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg har föreslagit revideringar i gällande
förbundsordning för kommunalförbundet. För att revideringarna ska bli gällande krävs att
samtliga medlemskommuner godkänner dem. Enligt direktionens sammanträdesprotokoll
från den 24 oktober 2022 finns ett behov av ändring i 5 §, ”Direktion”, för att säkerställa
delaktigheten i samtliga 13 kommuner. Enligt förslaget går förbundet från en till tre vice
ordförande. Vidare föreslår direktionen ändring i 6 §, ”Arvode och ersättningar till
ledamöter och ersättare”, som innebär att fast arvode för ordförande fortsättningsvis ska
fastställas av Skövde kommuns kommunfullmäktige men att mandatet för Skövdes
kommuns komunfullmäktige att fastställa arvode för vice ordförande tas bort. Slutligen har
”förbundschef” ersatts med ”förbundsdirektör”.
Bedömningen är att föreslagna ändringar kan godtas. Ett medskick till direktionen är att det
klarläggs i vilken turordning respektive medlemskommun utser vice ordförande. Det
behöver dock inte nödvändigtsvis regleras i förbundsordningen.
Handlingar
§ 54 Förbundsordning Avfall & Återvinning Skaraborg
6.1 Reviderad Förbundsordning (förslag)
6.2 Reviderad Förbundsordning med markerade förändringar
Skickas till
Avfall & Återvinning Skaraborg
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KS § 239/22
Gemensamma avfallsföreskrifter Avfall & Återvinning
Skaraborg 2023
KS2022.0243

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

236/22

2 Kommunstyrelsen

2022-11-21

239/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna gemensamma avfallsföreskrifter för Avfall
& Återvinning Skaraborg.
Bakgrund
Ett förslag till nya gemensamma avfallsföreskrifter för Avfall och Återvinning Skaraborg
(A&ÅS) har utarbetats i samarbetet mellan A&ÅS och medlemskommunernas
miljöförvaltningar. Förslaget har därefter ställts ut. Av bifogad samrådsredogörelse framgår
de fåtal synpunkter som inkommit under samrådstiden.
I juli 2022, det vill säga efter att utkastet till föreskrifgter tagits fram, ändrades lagstiftningen
(Prop. 2021/22:219) så att insamlingsansvaret för förpackningar kommer att överföras från
producenterna till kommunerna, vilket i praktiken innebär A&ÅS. Bifogat förslag till
föreskrifter innehåller därför nedanstående förändring.
På de ställen där det står: …om så regleras i nationell lagstiftning, förpackningar… kommer
det istället att stå …från det datum som regleras i nationell lagstiftning, förpackningar…
Då det rör sig om en lagändring, och inriktning stått med i förslaget, bedöms förändringen
inte vara av sådan karaktär att ny utställning behöver ske.
2022-09-26 (§45) beslutade direktionen för A&ÅS att föreslå medlemskommunerna att anta
förslag till gemensamma avfallsföreskrifter. För att föreskrifterna ska kunna träda i kraft från
och med 1 januari 2023 behöver samtliga 13 medlemskommuners kommunfullmäktige fatta
likalydande beslut.
Handlingar
§ 45 Gemensamma avfallsföreskrifter
6.1 Avfallsföreskrifter förlagna föreskrifter
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6.2 Samrådsredogörelse avfallföreskrifter
6.2.1 Kungörelse utställning avfallförskrifter
Skickas till
A&ÅS
Servicenämnden
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KS § 240/22
Frister för räddningstjänstens myndighetsutövning inom
räddningstjänsten Skaraborg
KS2022.0397

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

237/22

2 Kommunstyrelsen

2022-11-21

240/22

Förslag till beslut
Kmmunfullmäktige beslutar att anta frister för räddningstjänstens myndighetsutövning att
gälla från och med 2023-01-01 inom Räddningstjänsten Skaraborg.
Bakgrund
Med anledning av att förbundet utökats med nya medlemskommuner måste frister för
räddningstjänstens myndighetsutövning måste antas av de nya medlemskommunerna.
Förbundet anser också att det finns ett behov att ändra frister för räddningstjänstens
myndighetsutövning på grund av förändringar i styrande lagstiftning.
Den 1 januari 2021 förändrades lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot
olyckor. En förändring är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får
meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 §
lag om skydd mot olyckor. Myndigheten för samhällsskydd har tagit fram föreskriften
MSBFS 2021:8 ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna
råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor” som trädde i kraft 1 juli 2022. Föreskriften innehåller krav och förtydliganden
gällande planering av tillsynsverksamheten samt tillsynens utförande.
I föreskriften tydliggörs att kommunens planering för tillsyn av byggnader och
anläggningar, var den ska ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid en
brand eller annan olycka och med beaktande av om tillsyn är en effektiv förebyggande
åtgärd. Vid bedömningen av hur ofta tillsyn ska ske ska hänsyn tas till kommunens kunskap
om de enskilda byggnaderna och anläggningarna. Om kommunens bedömning är att tillsyn
ska genomföras mer sällan än var sjätte år eller inte alls, ska skälen för detta dokumenteras.
Vidare ska kommunens bedömning av hur ofta tillsyn ska ske av de byggnader och andra
anläggningar som anges i förteckningen enligt 4 § dokumenteras.
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Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har
tillsammans bedrivit ett implementeringsarbete för att anpassa organisationernas
tillsynsverksamhet enligt lag om skydd mot olyckor till de nya föreskrifterna. Detta arbete
har gett upphov till nya frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor som behöver antas
av respektive kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-01-01.
Det har även förelegat ett behov av att se över frister för tillsyn samt tillståndstider enligt lag
om brandfarliga och explosiva varor av flera anledningar, bland annat på grund av
ovanstående förändringar gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor men också på
grund av de förändringar som gjorts tidigare i lag om brandfarliga och explosiva varor och
tillhörande förordning. Även dessa frister och tillståndstider behöver antas av respektive
kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-01-01.
Ett förbund får inte fatta beslut om frister för myndighetsutövning vilket innebär att fristerna
fastställs av direktionen och skickas sedan för antagande till respektive medlemskommun.
Den 27 oktober 2022 beslutade direktionen att:
- att fastställa frister för räddningstjänstens myndighetsutövning att gälla från och med
2023-01-01 inom Räddningstjänsten Skaraborg och skicka dessa, samt tillhörande
underlag, till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för beslut om
antagande samt,
- att paragrafen är omedelbar justerad.
Handlingar
RÖS § 105 Frister för tillsyn och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg
Frister för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg gäller från 2023-0101.pdf
Skickas till
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
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KS § 241/22
Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten
Skaraborg
KS2022.0396

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-11-16

238/22

2 Kommunstyrelsen

2022-11-21

241/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- anta timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av
timavgiften för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg samt
- fastställa befintlig timtaxa för år 2022, taxekonstruktion samt modell för uppräkning
av timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
Bakgrund
Enligt nuvarande riktlinjer gällande taxa för myndighetsutövning är uppräkning av tim-taxan
(för tillsyn och regnöring inom RÖS) delegerad från respektive medlemskommun till
direktionen att fatta beslut om. Uppräkning av taxan genomförs med Prisindex kommunal
verksamhet (PKV) som tas fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). PKV för 2023
är 5,8 % i september 2022. Tim-taxan för 2022 är 966 kr och efter uppräkning med 5,8 %
blir timtaxan för 2023 1 022 kr.
När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste förbundets taxor, taxekonstruktion
samt modeller för uppräkning av taxor gällande myndighetsutövning antas av de nya
medlemskommunerna. Det finns enligt direktionen ett behov att förändra taxekonstruktionen
för räddningstjänstens myndighetsutövning gällande grundavgiften för de olika delarna i
myndighetsutövningen för att få bättre kostnadstäckning för de moment som är
avgiftsfinansierade.
Samtliga nuvarande och tillkommande medlemskommuner har, sedan tidigare fastställda
taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll som är antagna av respektive kommunfullmäktige och
sedan har räknats upp årligen av respektive tidigare räddningstjänst enligt fastställd
delegation. Direktionen ser ingen anledning till att ompröva dessa då de grundar sig i
upphandlingar och pågående tjänstekoncessioner med gällande avtal som fortsätter under
kommande år. Då ansvaret för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll för respektive
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medlemskommun är delegerat till förbundet finns det en indirekt påverkan av verksamheten
i en kommun på övriga kommuner, ex. kan påverkan ske om entreprenör inte uppfyller sitt
åtagande. Av denna anledning är det viktigt att samtliga medlemskommuner i förbundet har
vetskap om taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i övriga medlemskommuner. Mot bakgrund av
detta antas samtliga befintliga taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av
taxor gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll på nytt av respektive
kommunfullmäktige för sin kommun.
Ett förbund får inte fatta beslut om avgifter för myndighetsutövning vilket innebär att
avgifterna fastställs av Direktionen och skickas sedan för antagande till respektive
medlemskommun.
2022-10-27 fattade direktionen beslut (D §106) om att
- räkna upp timavgiften för förbundets myndighetsutövning med Prisindex kommunal
verksamhet (PKV) till 1 022 kr för år 2023.
- fastställa timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av
timavgiften för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg och skicka
dessa, samt tillhörande underlag, till respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige för beslut om antagande.
- fastställa befintlig timtaxa, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av
timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom Räddningstjänsten
Skaraborg och skicka dessa, samt tillhörande underlag, till respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige för beslut om antagande samt,
- paragrafen är omedelbar justerad.
Handlingar
RÖS § 106 Avgifter för tillsyn och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg
Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg, gäller från 2023-0101.pdf
Skickas till
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
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KS § 242/22
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022
KS2022.0007

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsen

2022-11-21

242/22

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut enligt nedan.
Bakgrund
KS2022.0008 Anmälan av delegationsbeslut från SSB
-40 Delegationsbeslut Plan 20221001-20221106
-41 Delegationsbeslut Färdtjänst 2022-10-01- 2022-10-31
KS2022.0042 Delegationsbeslut SSO
-03 Delegationsbeslut Sektor Socialtjänst JUNI 2022
-04 Delegationsbeslut Sektor Socialtjänst NOVEMBER 2022
KS2022.0093 Delegationsbeslut nyanställda 2022
-10 Nyanställda 221001-221031
KS2022.0003 Protokoll KSAU
-83 protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-02
-88 protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09
Handlingar
Skickas till

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2022-11-21 kl. 15:00

21(24)

KS § 243/22
Anmälningsärenden kommunstyrelsen 21 november
KS2022.0006

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsen

2022-11-21

243/22

Beslut
Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls härigenom till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Handlingar
Protokoll Miljösamverkan östra Skaraborg 2022-10-21
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-02, justerat
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09, justerat
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-26, justerat
Skickas till
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Information
Kommundirektör/vd informerar:
• Ny chef sektor service, börjar sin anställning här i mars
• SM-veckan och vinterstudion, SVT kommer ha sin sändningsstudio på Billingen
• Introduktion av nya chefer har skett den 11 november
Åtgärder med anledning av el-situationen 2022/23
Styrel
Underlag med prioriteringar färdigställt.
Kontinuitetshantering
Arbetet pågår i sektorerna. 1 december ska rutiner finnas på plats på enhetsnivå.
Ekonomi/betalningssvårigheter
Gruppen har haft ett första möte för att titta på åtgärder som skulle kunna vara aktuella.
Rådgivning viktigt. Eventuell förändring kring rutiner för anstånd och avbetalning kräver
politiska beslut.
Minskning elförbrukning
Åtgärder påbörjade enligt föreslagen lista. De åtgärder som kräver beslut i nämnd kommer
tas av KFN den 30 november. Stängning av upplevelsebadet på Arenan mån-tor planeras
sedan ske 5 december. Ingen stängning under jullov.
I oktober 2022 gjorde Skövde kommun av med 330 632 kWh mindre än för samma månad
2021. Det innebär en minskad förbrukning för oktober med 8,9%.
Förutom ”mjuka åtgärder” så har det påverkats av att bandybanan och isen i hall C inte hade
startats upp i oktober.
Budgetproppen 2022
Förändrade statsbidrag (Skövde kommun inom parentes)
Upphör:
•
•
•
Tillkommer
•
•
•

Skolmiljarden 1 000 mnkr (5)
Vuxenutbildning 1 100 mnkr (6)
Stärkt rätt till assistans 196 mnkr (1)
Generella statsbidrag 4 200 mnkr (21)
Skyddat boende 45 mnkr (0,7)
Hållbara vattentjänster 45 mnkr (0,2)

Elpriskompensation kommer vara begränsad.
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Riktade statsbidrag till Barn- och utbildning
• Lovskola +100 mnkr
• Speciallärare 600 mnkr (900 mnkr, 1 000 mnkr)
• Läslyftet 5 mnkr (30 mnkr, 18 mnkr)
• Spetsutbildningar 25 mnkr (50 mnkr)
• Sociala team 75 mnkr (250 mnkr, 250 mnkr)
• Akut och jourskolor 50 mnkr (100 mnkr)
• Vidareutbildning lärare 50 mnkr (100 mnkr)
• Läromedel 685 mnkr (555 mnkr)
• Lärarlönelyft – likvärdighetsbidraget ingen flytt
Ägar- och uppföljningsdialoger har genomförts den 13 och den 18 oktober:
•

Balthazar Science Center AB
Det har varit bra månader under våren och sommaren med många besökare. Bolaget
har flera projekt på gång, bl.a. miljöer om modern gruvdrift, biologisk mångfald och
entreprenörskap. Budgeten är liten men bolaget söker aktivt olika projektmedel och
samverkansmöjligheter. Det finns en stor efterfrågan från näringslivet att möta
bolagets målgrupp och kompetensförsörjningen är en utmaning. Fokus är att
uppdatera miljöerna, blir ett besöksmål och bredda målgruppen till att även omfatta
unga vuxna. Bolaget vill också att Skövdes skolor ska vara en starkare
samarbetspartner och söker övergripande samverkan.

•

Kreativa Hus Skövde AB
Kreativa Hus-koncernen har många uppdrag och stora investeringar är på gång.
Närmast är det nya kontorshuset ”Noden” och byggnationen av en ny modern
bussdepå där busstrafiken till stor del kommer att drivas på sol-el. Projektbudgeten
för bussdepån ligger på 265 milj. kr. Ett annat stort uppdrag är byggnationen av
mobilitetshus inom Skövde Science City. Det kommer att kräva stora investeringar
och påverka det ekonomiska resultatet. Bolaget arbetar just nu med kalkylerna.

•

Skövde Energi AB
Bolaget har svårt att göra effektprognoser nu men ser att industrin kommer att kräva
stora mängder effekt 2030-2040 till följd av den gröna omställningen. Fokus för
bolaget är att undvika roterande bortkoppling i vinter, utjämna effekttopparna i
elnätet och samverka med kommunen om styrel. Bolaget deltar i det regionala
”ACCEL”-projektet som syftar till att öka lokal och regional kraftproduktion. Det
finns en extremt hög efterfrågan på fjärrvärme och bolaget arbetar utifrån en
prioriteringslista utifrån vad som ger bäst effekt på elnätet och storleken på
anslutningarna.

•

AB Skövdebostäder
Bolagets ekonomi går bra och man ligger nära budget. Fokus framåt är
verksamhetsplanering och arbetet med ny affärsplan. Man önskar ägarens syn på
bolagets framtida nybyggnation. Ombildning av hyresfastigheten Armborstet till
bostadsrätter är på gång. Bolaget har numera rätt att avhysa hyresgäster pga. olovliga
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andrahandsupplåtelser. Det har lett till att 15-20 lägenheter har frigjorts till
bostadskön. Utmaningar framöver är el- och ränteutvecklingen, om hyreshöjningarna
kommer att täcka kostnaderna samt att budgetera kostnaderna för nybyggnation 2025
och framåt.

DOCUMENT SIGNATURES
The content of this document is digitally signed.
The name of the signers and signing times are listed below.
Signed by:

Katarina Maria Jonsson
Signing time:

2022-11-22 23:57:35
Signed by:

JOHAN ASK
Signing time:

2022-11-23 10:08:07
Signed by:

Mia Helena Patricia Vallendin
Signing time:

2022-11-24 13:53:24

