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Protokollet är digitalt justerat

Utses att justera Johan Ask (S) 

Sekreterare Emma Stefansson Paragrafer §1/23-§24/23

Ordförande Theres Sahlström (M)
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KS § 1/23
Medborgarförslag om att bilda nätverk och samverkan för 
att få ungdomar i sysselsättning efter gymnasiesärskola
KS2022.0232

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 1/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anse medborgarförslaget om att bilda nätverk för att få ungdomar 
folkbokförda i Skövde kommun i sysselsättning efter gymnasiesärskola besvarat.

Bakgrund
Ett medborgarförslag om att bilda nätverk och samverka för att ungdomar som avslutar 
gymnasiesärskolan i Skövde kommun ska få sysselsättning efter avslutad utbildning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-08-17 (§157/22) att medborgarförslaget 
skulle beredas av kommunstyrelsen och har så gjorts genom Avdelning Vuxenutbildning 
och Arbetsmarknad.

Förslagsställaren har god insyn i en kommunal verksamhet som har ett par goda exempel på 
elever som gått från utbildning till sysselsättning men lyfter också svårigheterna som de 
flesta av eleverna stöter på efter sin utbildningstid. Flera av dessa svårigheter skulle enligt 
förslagsställaren kunna undvikas genom ett tätare samarbete mellan Skövde kommun och 
berörda myndigheter. Detta skulle motverka att elever bollas runt mellan olika instanser, att 
de helt i onödan går sysslolösa i flera år efter utbildning och i slutänden kosta samhället 
mindre pengar samt även generera stolta och glada skattebetalande samhällsmedborgare.

I sitt yttrande skriver Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad att de vill att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget men uppmärksammar att Skövde kommun endast 
ansvarar för de elever som är folkbokförda i Skövde kommun. Vid gymnasiesärskolan i 
Skövde studerar även elever som är folkbokförda i annan kommun. 

Avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad har även genomfört ett inledande möte 
(31/10-22) där representanter från Skövde kommun och Arbetsförmedlingen deltog. Vid 
mötet beslutades att fortsätta samverkan genom ett nätverk för att få så många som möjligt 
från målgruppen som är folkbokförda i Skövde kommun i sysselsättning efter avslutad 
utbildning på gymnasiesärskolan. Nätverket ska ha en styrgrupp och en arbetsgrupp. 
Mötesfrekvensen kommer att bestämmas vid nästa möte innan årsskiftet. Även andra 
organisationer och myndigheter kan knytas till nätverket vid behov.
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Förvaltningens kommentar
Beredningssvaret föreslår att kommunstyrelsen delvis bifaller medborgarförslaget då det 
endast kan omfatta elever skriva i Skövde kommun men då nätverket redan upprättats och 
kommer vidareutvecklas med berörda myndigheter föreslås istället att kommunstyrelsen 
beslutar anse medborgarförslaget besvarat.

Handlingar
Medborgarförslag om att bilda nätverk och samverkan för att få ungdomar i sysselsättning 
efter gymnasiesärskola.pdf                                                                                                                                                    
TU-KS medborgarförslag Nätverk Gy-sär.docx

Skickas till
Förslagsställare
Avdelningschef, Avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad, Johan Strömberg
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KS § 2/23
Antagande av delegationsordning för kommunstyrelsen
KS2022.0428

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 2/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

- upphäva kommunstyrelsens delegationsordning antagen 14 januari 2019, KS § 1/19 
samt

- anta förslag till ny delegationsordning enligt förslag daterat 2022-11-23.

Bakgrund
I och med den nya mandatperioden har en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning 
skett. I grunden utgår den i allt väsentligt från tidigare delegationsordning. Förslaget till ny 
delegationsordning redovisas dels i en version utan markeringar dels en version där 
justeringarna/ändringarna redovisas/är markerade. Förslag till tillägg är då angivet i röd text. 
Sådant som föreslås tas bort är angivet i blå text och är överstryket. I vad mån förvaltningen 
gjort någon kommentar som inte ska vara med i slutdokumentet används grön text. I 
beaktande av den nya mandatperioden är det lämpligt att kommunstyrelsen antar hela 
delegationsordningen och följaktligen upphävs tidigare delegationsordning att gälla vid 
samma tid.

Handlingar
Delegationsordning 2022 med markeringar                                                                                                                                                    
Delegationsordning 2022 utan markeringar

Skickas till
Niclas Muhrblom, tf enhetschef säkerhet och juridik
Registrator kommunstyrelsen
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KS § 3/23
Svar på remiss av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar 
för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar 
(reviderad 2022-12-13)
KS2022.0360

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsen 2023-01-16 3/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande som Skövde kommuns svar på 
remiss (M2020/01775) gällande Naturvårdsverket redovisning av ansvar för kommunalt 
avfall för vissa enskilda avfallsströmmar.

Sammanfattning
Skövde kommun har av Miljödepartementet mottagit remiss: Naturvårdsverket redovisning 
av ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar (M2020/01775).

Till följd av kommunernas utökade ansvar för avfall, augusti 2020 då begreppet 
hushållsavfall ersattes med kommunala avfall har Naturvårdsverket lämnat förslag till 
författningsändringar i miljöbalken och avfallsförordningen bland annat rörande avfall från 
detaljhandeln, använt matfett och utgrävd jord med invasiva främmande arter. När det gäller 
de övriga undersökta avfallsströmmarna föreslår Naturvårdsverket förändrat ansvar vad det 
gäller matavfall så att det inte ingår i det kommunala insamlingsansvaret. Vidare föreslås ett 
utökat uppdrag för kommunen vad gäller jord från invasiva arter och ett frivalsystem för 
detaljhandeln. Det innebär att det kommunala ansvaret kvarstår för matavfall från 
restauranger och storkök, fett från fettavskiljare, trädgårds- och parkavfall från samtliga 
aktörer i samhället, grovavfall samt kommunalt avfall från sjukhus och andra 
vårdinrättningar.

Naturvårdsverket har genomfört en konsekvensanalys av de författningsförslag som lämnas i 
skrivelsen. Många aktörer berörs av de förändringar som föreslås. Samtidigt bedömer 
Naturvårdsverket att även nollalternativet, det vill säga om inga förändringar genomförs, får 
stora konsekvenser. De bedömer att detta i första hand gäller hantering av avfall från 
detaljhandeln och använt matfett från restauranger och liknande verksamheter. Kommunen 
bedömer att påverkan av nollalternativet är betydligt större än så.

Skövde kommun i samråd med kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har 
tagit fram ett remissvar. Yttrandet bifogas i beslutet.
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Skövde kommuns yttrande
1. Avseende avfall från detaljhandeln: Kommunen avstyrker Naturvårdsverkets förslag 

och yrkar på att avfall från detaljhandeln undantas från kommunernas behandlings- 
och insamlingsansvar i enlighet med Avfall Sveriges förslag i skrivelse 
M2021/00950.

2. Avseende fett från restauranger och storkök: Kommunen avstyrker 
Naturvårdsverkets förslag i den del som avser fett från fettavskiljare och yrkar på att:

a) Naturvårdsverkets förslag till författningstext ändras så att begreppet 
”använt matfett” byts ut till ”fett från yrkesmässig beredning av 
livsmedel”. På så sätt omfattas både använt matfett (även benämnt spillfett) 
och fett från fettavskiljare av regleringen.

b) En justering i lagstiftning som möjliggör en reglering av fettavskiljare i de 
lokala föreskrifterna (ABVA) för vad som får släppas på ledningsnätet.

3. Angående trädgårds- och parkavfall som uppstår i yrkesmässig verksamhet: 
Kommunen avstyrker Naturvårdsverkets förslag om utebliven förändring och yrkar 
på att:

a) Gränsdragningen i miljöbalkens 15 kap 20§ för park- och trädgårdsavfall 
likställas med avfall från övrig fastighetsskötsel, dvs att endast 
trädgårdsavfall som uppkommit i icke yrkesmässig verksamhet bör ingå i 
det kommunala ansvaret för behandling och insamling.

b) Separat avfallskoder införs för trädgårdsavfall som uppstår i hushåll (i 
trädgårdar), för parkavfall som uppstår i kommunalt park- och 
gatuunderhåll och för parkavfall som uppstår hos fastighetsskötare, vid 
kyrkogårdsskötsel och i annan verksamhet.

4. Avseende avfall med invasiva främmande arter:
a) Kommunen avstyrker Naturvårdsverkets förslag att det kommunala 

ansvaret bör utökas med jordmassor som innehåller invasiva arter. 
Nuvarande reglering kommunalt ansvar för kring icke-yrkesmässigt bygg- 
och rivningsavfall bedöms vara tillräckligt.

b) Kommunen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag rörande införande av 
separat avfallskod för växtmaterial och jordmassor som innehåller invasiva 
arter.

5. Avseende statistikinsamling för avfall utan kommunalt insamlingsansvar: 
Kommunen anser att statistik för kommunalt avfall som enligt ovan undantas från 
kommunalt insamlingsansvar bäst hanteras genom att avfallsinnehavarna rapporterar 
de aktuella mängderna direkt till Naturvårdsverket.

Därutöver efterfrågar kommunen en ökad tydlighet i gränsdragningen vad gäller ansvar för 
insamling och behandling, avfallskoder och statistikinsamling för avfall som uppstår i 
kommunens skattefinansierade verksamhet, till exempel park- och gatuverksamheten (vilken 
utförs i enlighet med ”lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning”), avfall som uppstår i kommunala behandlingsanläggningar (till exempel 
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avloppsreningsverk, biogas- och avfallsförbränningsanläggningar) samt övrigt kommunalt 
avfall som vanligen hanteras i separat helt taxefinansierad organisation. I Skövde hanteras 
den senare i ett kommunalförbund där Skövde kommun är en av 13 medlemskommuner. I 
kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborgs förbundsordning framgår att 
kommunalförbundet har ansvar för det kommunala ansvaret som regleras i Miljöbalken 15 
kap 20-22§§. Detta gör det i Skövdes fall extra viktigt att gränsdragningen mellan olika 
kommunala verksamheter är tydlig. Samma tydlighet efterfrågas även i kommande 
ersättningsutbetalningar för insamling av förpackningar och nedskräpningsavgifter utifrån 
att det är olika kommunala organisationer som ansvarar för verksamheten.

Bakgrund
Skövde kommun har av Miljödepartementet mottagit ”Remiss av Naturvårdsverkets 
redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar” 
(M2022/01775).

Yttrandet har tagits fram i samråd med kommunalförbundet Avfall & Återvinning 
Skaraborg, som är den kommunala organisation som har det kommunala 
renhållningsansvaret i Skövde kommun.

Handlingar
Svar på Remiss av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa 
enskilda avfallsströmmar (BSB)                                                                                                                                                    
Bilaga Bakgrund och Motivering.pdf                                                                                                                                                    
Tjänsteskrivelse Svar på remiss.pdf                                                                                                                                                    
Ansvar för kommunalt avfall NV-02572-22.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
m.remissvar@regeringskansliet.se 
m.kemikalieenheten@regeringskanliet.se 
charlotta.broman@regeringskanliet.se

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.kemikalieenheten@regeringskanliet.se
mailto:charlotta.broman@regeringskanliet.se


Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen Datum:2023-01-16 kl. 08:30 11(54)

KS § 4/23
Svar motion kommunövergripande bemanningsenhet
KS2022.0267

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 4/23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med föreliggande förslag, att uppdra till HR-chef under mandatperioden 2022 - 2026 att 
utreda om en övergripande bemanningsenhet på ett bättre sätt kan underlätta 
komptensförsörjningen och en effektiv vikarieanskaffning.

Yrkanden
Johan Ask (S) lämnar följande ändringsyrkande: 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med föreliggande förslag, att uppdra till HR-chef under mandatperioden 2022 - 2026 att 
utreda om en övergripande bemanningsenhet på ett bättre sätt kan underlätta 
komptensförsörjningen och en effektiv vikarieanskaffning.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett huvudförslag från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 
och ett ändringsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ändringsyrkandet. 

Bakgrund
Den 16 juni inkom en motion från Socialdemokraterna i Skövde om att skapa en 
kommunövergripande bemanningsenhet. I utredningen av svar på motion om 
kommunövergripande bemanningsenhet har samtliga sektorer tillfrågats kring nuvarande 
arbetssätt och framtida behov.
I dagsläget finns en väl utbyggd bemanningsenhet på sektor vård och omsorg som även 
täcker socialpsykiatrin med vikarier. Inom sektor barn och utbildning finns en egen 
bemanningsenhet med en bemanningsassistent anställd för avdelning förskola. Barn och 
utbildning arbetar redan idag för att se över hur man kan vidareutveckla 
bemanningsplaneringen inom sektorn och bygga vidare på den bemanningsenhet som finns 
inom förskolan. Detta för att i första hand för att täcka även grundskolans behov av vikarier. 
Utöver dessa större verksamheter så finns även vikariepooler med timvikarier för att täcka 
vikariebehov för lokalvård och måltid inom sektor service. I övrigt används timvikarier 
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inom avdelningarna kultur och fritid i sektor medborgare och samhällsutveckling, som i 
dagsläget rings in vid behov. I övriga verksamheter är behovet i dag litet. De allra flesta av 
våra verksamheter tycker att bemanningen löses väl i de upparbetade system som varje 
sektor har. 

Förvaltningens förslag till beslut
Motivering till avslag
Kompetensförsörjning och hur vi säkerställer vår bemanning är två frågor som fortsatt 
behöver priroteras framöver. Det finns många övriga frågor som behöver hanteras och lösas 
för att få en effekt av en kommungemensam bemanningsenhet då  Skövde kommun är en 
verksamhet med många olika kompetensbehov, avtal och arbetssätt etc. Den ekonomiska 
aspekten av en kommungemensam bemanningsenhet behöver också utredas djupare. 

Med anledning av ovan är förslaget att verksamheterna fortsätter utveckla sina fungerande 
arbetssätt för vikariehantering. Istället föreslås ett uppdrag om en utredning under 
mandatperioden hur Skövde kommunövergripande ska klara sin kompetensförsörjning och 
bemanning framöver. I det föreslagna uppdraget ska behov och förutsättningar för en 
kommungemensam bemanningsenhet vara en del. Ett förslag är att bemanningsfrågan lyfts 
in i handlingsplan 26.

Handlingar
Motion om kommunövergripande bemanningsenhet (S)
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2022-12-16 - Revidering av 
riktlinje för personalbil

Skickas till
Motionären
HR-chef
Sektorchefer
Kommundirektör
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KS § 5/23
Revidering av riktlinje för personalbil
KS2022.0439

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 5/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad riktlinje för personalbilar för Skövde kommun. 

Bakgrund
Anledning till behovet att revidera gällande riktlinje grundar sig ett antal förbättringsförslag 
gällande villkor för personal att teckna avtal för personalbil.

Förslag till förändringar jämför med tidigare riktlinje
1. Godkännande av avtal för personalbil flyttas från sektorchef till lönechef. 

2. Införande av en gräns för minsta belopp (500kr) på faktura för bruttolöneavdrag

3. Införande av en gräns på 6 månaders anställningstid innan möjlighet att beställa 
personalbil. (undantag där tjänsteutövningen kräver tillgång till personalbil)

4. Utökad personalkoll med en gräns bakåt på 12 månader avseende indrivning på lön. 

5. Införande av tilläggsförsäkring som också inkluderar försäkringsskydd mot 
oaktsamhet

6. Tydligare kriterier avseende gräns för när medarbetare kan teckna avtal om 
personalbil innan pensionsavgång. 

7. Införande av tabell för rekommenderat maximalt bruttolöneavdrag i förhållande till 
inkomst.  
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Handlingar
KS §17 2010 riktlinjer personalbil.pdf                                                                                                                                                    
Revidering av Riktlinje för personalbil.docx

Skickas till
HR-chef 
Lönechef 
Ekonomichef 
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KS § 6/23
Uppdrag - Detaljplan för kv Boktryckaren m.fl.
KS2022.0431

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 6/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta Detaljplan för 
kv Boktryckaren m.fl.
Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av planförslaget inte bedöms medföra någon 
betydande miljöpåverkan varför något behov av strategisk miljöbedömning inte föreligger.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att utveckla kvarteret Boktryckaren för bostäder, kontor, hotell och 
centrumverksamhet där befintliga funktioner såsom parkeringshus och handel ska finnas 
kvar. Kvarteret kan med fördel byggas på med fler våningar och med utökad byggrätt. 
Utveckling ska ske med hänsyn till Helénsparkens kulturvärde. Stråk och siktlinjer ska 
bevaras.
Planens huvuddrag är att möjliggöra en utveckling av stadskärnan och skapa förutsättningar 
för ett levande centrum för alla. Där förtätning och funktionsblandning leder till kortare 
avstånd mellan bostäder, arbetsplatser och butiker vilket bidrar till minskade barriäreffekter, 
ett rikare folkliv och en hållbar utveckling.

Bakgrund
Initierare är utomstående exploatör, EHF Holding AB.

Förslaget följer intentionen med ÖP 2025 då planförslaget möjliggör för centrumbebyggelse.
Detaljplanearbetet följer FÖP C Skövde samt skapa förutsättningar för att koppla samman 
pågående och kommande projekt och målpunkter kring Badhusgatan.

Gällande detaljplan inom planområdet är från 1971, ST 227 Stadsplan för kv Boktryckaren 
m.m. Eventuellt kommer även DP 326 Detaljplan för Kv Skomakaren från 1988 att beröras.
Kommunstyrelsen beslutade att lämna ett positivt planbesked angående upprättande av 
detaljplan för kvarteret Boktryckaren 2 KS § 61/21, 2021-05-03. Detaljplanearbetet kommer 
att studera beslutets identifierade frågeställningar.
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Förslaget
Planförslaget möjliggör för bostäder, kontor, hotell och centrumverksamhet där befintliga 
funktioner såsom parkeringshus och handel ska finnas kvar. Exploateringen inom 
planområdet kommer att öka. Planförslaget kommer att utreda möjligheten att öka 
byggrätten på höjden, högre än de maximalt fyra våningarna i dagsläget. Planförslaget 
innebär en förtätning där redan i anspråkstagen mark nyttjas. Kvartersmarken kommer att 
förändras till en mer flexibel användning som möjliggör för nya funktioner och 
verksamheter.

Detaljplanens utformning kommer i högsta grad vara beroende av närliggande projekt såsom 
Badhusgatans utformning och Västerhöjdgymnasiets utveckling. Badhusgatans utformning 
kommer att skapa nya möjligheter till stadsgata och en säkrare trafikmiljö i ett centralt läge.
Förutsättningar skapas för en hållbar livsstil, hållbart resande med utvecklad stadsgata med 
förbättrade gång- och cykelvägar utanför planområdet samt bostäder i centralt läge nära till 
kollektivtrafik och närhet till olika funktioner.

Samråd beräknas till oktober 2023 och granskning våren 2024, antagande i början av 2025. 
Framtagandet av detaljplanen sker genom utökat förfarande.

Planavtal har upprättats med EHF Holding AB.

Detaljplanen föreslås upprättas med en förenklad berednings- och beslutsprocess, där 
kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag och antagande av detaljplanen. Inför samråd och 
granskning av detaljplanen informeras beredningen för samhällsbyggnad (BSB) om 
förutsättningar och förslag men något beslut om samråd eller granskning föreslås inte tas av 
kommunstyrelsen.

Motiven till detta är att främst att åstadkomma en snabbare planprocess, frigöra tid och 
minska det administrativa arbetet. Detaljplanen följer ÖP 2025 och FÖP C Skövde.
Om större nya frågor, stora invändningar mot planförslaget eller dylikt skulle uppstå under 
planprocessen innan samråds- eller granskningsskedet finns alltid möjligheten för BSB att 
lyfta dessa till kommunstyrelsen för ett formellt beslut.

Motivering till beslut
Med stöd av behovsbedömningen görs bedömningen att planen och dess genomförande inte 
kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. En strategisk 
miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap 3 §, innehållande en miljökonsekvensbeskrivning, 
behöver därför inte genomföras.
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Positivt planbesked finns och förslag till detaljplan följer FÖP C Skövde.

Handlingar
Tjänsteskrivelse uppdrag.pdf                                                                                                                                                    
Behovsbedömning.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 7/23
Uppdrag - Detaljplan för Heimdal 17
KS2022.0432

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 7/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta Detaljplan för 
Heimdal 17.
Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av planförslaget inte bedöms medföra någon 
betydande miljöpåverkan varför något behov av strategisk miljöbedömning inte föreligger.

Sammanfattning
Syftet är att möjliggöra användningarna bostäder, handel, kontor och skola inom fastigheten. 
Syftet är också att avgöra vilken omfattning de olika funktionerna kan ha, baserat på 
trafiksituation och möjligheter till parkering. Planen ska även säkerställa intentionerna i FÖP 
C, med öppna och aktiverade fasader i norr och väster.

Planområdet omfattar en fastighet med en befintlig byggnad, i vilken fler användningar ska 
kunna inrymmas. Inga ytterligare byggrätter planeras, utan det är nya funktioner inom den 
befintliga huskroppen som är utgångsläget.

Bakgrund
Initierare är fastighetsägare Valerum Heimdal AB.

Detta föranleds av ett positivt planbesked 2022-11-07 KS § 210/22.

Översiktsplan 2025 och FÖP C anger området som en del i centrum, med de funktioner som 
kommer med detta. Särskilt fokus ligger på handel och aktiva fasader i bottenplan kopplat 
till de utpekade stråken på Rådhusgatan och Långgatan.

Gällande detaljplan inom planområdet är 1683K-ST241 - Ändring av stadsplan för Heimdal 
och Brage m.m. (1973-08-08).
I väster gränsar planområdet till 1683K-ST168 - Stadsplan för del av det centrala området i 
Skövde stad (1964-11-03).
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Förslaget
Planen beräknas gå ut på samråd under våren 2023, och granskning strax före sommaren, 
följt av ett beräknat antagande 2023-10-09.
Planavtal ska upprättas med Valerum Heimdal AB för att fördela kostnader.
Planen kommer att innehålla kombinationer av de olika 4 användningarna bostäder, handel, 
kontor och skola. Hur stora ytor som kan bli aktuella för de olika användningstyperna 
påverkas av bland annat möjlighet till parkering av bil, cykel och moped och 
trafiksituationen i övrigt.

Framtagandet av detaljplanen sker genom standardförfarande med ett planerat antagande 
2023-10-09.

Detaljplanen föreslås upprättas med en förenklad berednings- och beslutsprocess, där 
kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag och antagande av detaljplanen. Inför samråd och 
granskning av detaljplanen informeras beredningen för samhällsbyggnad (BSB) om 
förutsättningar och förslag men något beslut om samråd eller granskning föreslås inte tas av 
kommunstyrelsen.

Motiven till detta är att främst att åstadkomma en snabbare planprocess, frigöra tid och 
minska det administrativa arbetet. Detaljplanen följer ÖP 2025 och FÖP C och har därmed 
kunnat bedömas av såväl allmänhet som politik även i tidigare skeden.

Om större nya frågor, stora invändningar mot planförslaget eller dylikt skulle uppstå under 
planprocessen innan samråds- eller granskningsskedet finns alltid möjligheten för BSB att 
lyfta dessa till kommunstyrelsen för ett formellt beslut.

Motivering till beslut
Med stöd av behovsbedömningen görs bedömningen att planen och dess genomförande inte 
kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. En strategisk 
miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap 3 §, innehållande en miljökonsekvensbeskrivning, 
behöver därför inte genomföras.

Handlingar
Behovsbedömning.pdf                                                                                                                                                    
Tjänsteskrivelse uppdrag.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen Datum:2023-01-16 kl. 08:30 20(54)

KS § 8/23
Uppdrag - Detaljplan för del av Knistad 2:4, etapp 2
KS2022.0433

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 8/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta Detaljplan för 
del av Knistad 2:4, etapp 2.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av 
planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan varför något behov av 
strategisk miljöbedömning inte föreligger.

Sammanfattning
Syftet är att i ny detaljplan skapa byggrätt för småhus och flerbostadshus inom Knistad 2:4. 
Syftet är också att värna befintlig intilliggande jordbruksverksamhet och höga naturvärden i 
området.

Planen kommer att omfatta en skogsdunge, där bostäder i form av radhus och mindre 
flerbostadshus, placeras i lämpliga lägen. Husen kommer i stor utsträckning att helt eller 
delvis skymmas av de träd som står i området, vilket minimerar effekten på landskapsbilden.

Tillagt efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-12-14
Antalet bostäder prövas i planen, men begränsas av konstaterade naturvärden, påverkan på 
jordbruksverksamhet och kulturmiljö. Antalet kommer att framgå i förslaget som läggs fram 
för samråd och granskning.

Bakgrund
Initierare är Knistad AB, som även äger marken.

Senaste kommunala beslut är ett positivt planbesked 2020-01-31.

Området är inte utpekat i Översiktsplan 2025, utan ligger under det som kallats "pågående 
markanvändning".
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Sedan tidigare har ett annat område planlagts i anslutning till samma anläggning, nämligen 
Detaljplan för del av Knistad 2:4, även kallad "Knistad Äppelby".

Förslaget
Planområdet är beläget strax norr om Knistad herrgård, ca 5 km öster om Skövde tätort. 
Önskemålet från sökande är en plan som möjliggör en relativt hög exploateringsgrad, men 
samlat i olika kluster av radhus och flerbostadshus om 2-3 våningar. Dessa ska vara 
placerade så de i viss mån skyms från det omgivande landskapet av de större träd som växer 
i området. Planen kommer att behöva ta hänsyn till naturvärden och verksamheten på den 
närliggande gården Suntetorps egendom.

Samråd är planerat under våren 2023, granskning före sommaren och antagande senare 
under hösten samma år.

Planavtal har upprättats med Knistad AB, genom Dan Persson.

Framtagandet av detaljplanen sker genom utökat förfarande med ett planerat antagande 
2023-10-09.

Detaljplanen föreslås upprättas med en förenklad berednings- och beslutsprocess, där 
kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag och antagande av detaljplanen. Inför samråd och 
granskning av detaljplanen informeras beredningen för samhällsbyggnad (BSB) om 
förutsättningar och förslag men något beslut om samråd eller granskning föreslås inte tas av 
kommunstyrelsen.

Motiven till detta är att främst att åstadkomma en snabbare planprocess, frigöra tid och 
minska det administrativa arbetet. Detaljplanen berör ett mindre antal närboende.

Om större nya frågor, stora invändningar mot planförslaget eller dylikt skulle uppstå under 
planprocessen innan samråds- eller granskningsskedet finns alltid möjligheten för BSB att 
lyfta dessa till kommunstyrelsen för ett formellt beslut.

Motivering till beslut
Med stöd av behovsbedömningen görs bedömningen att planen och dess genomförande inte 
kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. En strategisk 
miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap 3 §, innehållande en miljökonsekvensbeskrivning, 
behöver därför inte genomföras.
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Handlingar
Tjänsteskrivelse uppdrag.pdf                                                                                                                                                    
Behovsbedömning.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 9/23
Förprojektering och upphandling av 
samverkansentreprenör, Södermalms IP, etapp 2
KS2022.0260

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 9/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att låta förprojektering och upphandling av en 
samverkansentreprenör startas och genomförs för Södermalms IP etapp 2 och 
friidrottsanläggning.

Bakgrund
Den 20:e juni beslutade kommunfullmäktige (KF § 107/22) om att låta AB Skövdebostäder 
utreda vidare byggnation av Södermalms område. I detta beslut ingick att ta vid den då 
redan startade utredningen för Södermalms IP. Arbetet har fortgått och Skövde kommuns 
fastighetsavdelning har varit involverad i arbetet. Parallellt har delprojekt 
friidrottsanläggning arbetats med, då detta är en konsekvens av anpassning Södermalms IP. 

Delprojekt Södermalms IP etapp 2 samt projekt Friidrottsanläggning har sedan start haft ett 
tydligt krav på färdigställande kopplat till dispens given av SvFF, vilket är april 2025. Något 
som i sin tur innebär en flytt av friidrott till ny placering säsong 2024. För att kunna leverera 
inom dessa två tider måste projekten göra en förprojektering och upphandling av en så 
kallad FAS 1 i samverkan redan våren 2023.  

FAS 1 i samverkan innebär kortfattat ett avtal med en tänkt utförande part där inget mer än 
projektering lovas, Skövde kommun har rätt att avbryta utan krav på ersättning för eventuell 
förlorad vinst. Syftet är utöver tiden även att i samverkan ta fram en detaljerad 
produktionskostnad. 

Handlingar
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-14 - Förprojektering och 
upphandling av samverkansentreprenör, Södermalms IP

Skickas till
TF Sektorschef SSE – Helena Gustafsson
Investeringscontroller  – Johan Elf  
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Fastighetsprojektchef SSE – Pär Jonsson
Projektledare SSE – Tor Sjöblom 
Projektledare SSE – Tobias Engqvist 
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KS § 10/23
Val av utskott inom kommunstyrelsen
KS2022.0291

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsen 2023-01-16 10/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice 
ordförande, och i förekommande fall, 2:e vice ordförande för mandatperioden 2022–2026.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
Ledamöter Ersättare
1Theres Sahlström (M) ordf. 
2 Johan Ask (S) 1: e v. ordf. 
3 Torbjörn Bergman (SP) 2: e v. ordf. 
4 Maria Hjärtqvist (S) (KSAU 
ledamot, majoritet)
5 Ulrica Johansson (C) (KSAU 
ledamot, opposition)

1 Martin Odenö (M)
2 Kayda Lazar (S)
3 Anders Ahlmann (SD)
4 Marianne Gustafson (KD)
5 Christer Winbäck (L)

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG)
Ledamöter Ersättare
1 Johan Ask (S) ordf. (KS 1:e v. ordf.)
2 Ulrica Johansson (C) v. ordf. (KSAU 
ledamot, opp.)
3 Bernt Mårtensson (M)
4 Patrik Carlsson (KD)
5 Jerzy Kucier (SD)

1 Anita Löfgren (S)
2 Gabryjel Blom (V)
3 Helene Lundqvist (M)
4 Lene Lorentzen (S)
5 Marie Ekman (SP)

Kommunstyrelsen beslutar att månadsarvode för ledamöter i KSAU ska utgå från 2023-01-
01.  

Bakgrund

Skövde kommun har sedan flera mandatperioder tillbaka en tradition av att 
kommunfullmäktige beslutar om politisk organisation och andra viktiga frågor som rör 
förtroendevalda innan valutgången är känd. Arbetet med politisk organisation och andra 
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frågor har bedrivits i politikergruppen som utsågs av kommunfullmäktige och har bestått av 
de tre kommunalråden samt två representanter vardera för de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige, totalt 19 personer.

Gruppens arbete har mynnat ut i handlingen ”Politisk organisation och arbetssätt 
mandatperioden 2022-2026” som beslutades av kommunfullmäktige den 30 maj 2022. 
Berörda styrdokument har uppdaterats. 

Av beslutshandlingen framgår fördelningen av uppdrag inom kommunstyrelsens 
arbetsutskotts (KSAU) ledamöter till uppdrag inom utskott, råd, beredningar m m. 
 

Handlingar
        

Skickas till
Handläggare arvoden
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KS § 11/23
Val till råd
KS2022.0291

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsen 2023-01-16 11/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande att tillträda för mandatperioden 2022-2026.

Brottsförebyggande rådet
Ledamöter Ersättare
1 Maria Hjärtqvist (S) ordf. (KSAU 
ledamot, majoritet)
2 Ulrica Johansson (C) v. ordf. (KSAU 
ledamot, opposition.)

1 Bernt Mårtensson (M)
2 Christer Winbäck (L)

Skövde kommun företräds också av säkerhetschef. Övriga ledamöter utses bland 
organisationer som verkar lokalt i Skövde. 

Rådet för funktionshinderfrågor
Ledamöter Ersättare
1 Maria Hjärtqvist (S) ordf. (KSAU 
ledamot, majoritet)
2 Ulrica Johansson (C) v. ordf. (KSAU 
ledamot, opposition.)

1 Bernt Mårtensson (M)
2 Peter Sögaard (MP)

Skövde kommun företräds också av två tjänstemän (k-dir utser), övriga sex 
ledamöter utses som representanter för handikappföreningarna som verkar lokalt 
i Skövde.

Kommunala pensionärsrådet
Ledamöter Ersättare
1 Maria Hjärtqvist (S) ordf. (KSAU 
ledamot, majoritet)
2 Ulrica Johansson v. ordf. (KSAU 
ledamot, opposition.)

1 Bernt Mårtensson (M)
2 Christer Winbäck (L)
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Skövde kommun företräds också av två tjänstemän (k-dir utser), övriga ledamöter utses 
som representanter för riksorganisationer för pensionärer som verkar lokalt i Skövde.

Strategiskt Folkhälsoråd
Ledamöter 
1Theres Sahlström (M) ordf. (KS ordf.)
2 Johan Ask (S) (KS 1:e v. ordf.)  
3 Torbjörn Bergman (SP) (KS 2:e v. ordf. oppositionsråd)
4 Maria Hjärtqvist (S) (KSAU ledamot, majoritet, ordf MBF)
5 Ulrica Johansson (C) (KSAU ledamot, opposition, vice ordf BMF)
Två ledamöter är från HSN, som utser vice ordf. Kommunen företräds av 
tjänstemän, bl.a. folkhälsostrateg.

Medlemssamråd med Samordningsförbundet Skaraborg

Ägarrepresentant Ersättare
1 Maria Hjärtqvist (S) 1 Marianne Gustafson (KD)

Bakgrund

Skövde kommun har sedan flera mandatperioder tillbaka en tradition av att 
kommunfullmäktige beslutar om politisk organisation och andra viktiga frågor som rör 
förtroendevalda innan valutgången är känd. Arbetet med politisk organisation och andra 
frågor har bedrivits i politikergruppen som utsågs av kommunfullmäktige och har bestått av 
de tre kommunalråden samt två representanter vardera för de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige, totalt 19 personer.

Politikergruppens beslutshandling beslutades av kommunfullmäktige under våren 2022 och 
berörda har styrdokument uppdaterats. Instruktioner för råden reglerar hur kommunernas 
politiska representation ska se ut.

Av beslutshandlingen från politikergruppen framgår fördelningen av uppdrag inom 
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) ledamöter till uppdrag inom utskott, råd, 
beredningar m m.

Handlingar
        

Skickas till
Handläggare arvoden
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KS § 12/23
Val av kommunstyrelsen till övriga uppdrag
KS2022.0292

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsen 2023-01-16 12/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ombud, representanter, ledamöter och ersättare, 
att tillträda för mandatperioden 2022-2026.

Försvarsmaktsrådet Skaraborg
Ledamot Ersättare
1 Theres Sahlström (M) 1 Torbjörn Bergman (SP) 

Inlandsväg Syd väg 26 
Ledamot
1 Theres Sahlström (M)

Västra Stambanegruppen
Ledamot Ersättare
1 Theres Sahlström (M) 1 Torbjörn Bergman (SP)

Jönköpingsbanegrupp
Ledamot Ersättare
1 Theres Sahlström (M) 1 Torbjörn Bergman (SP)

Representant i kollektivtrafik, övriga forum
Ledamot Ersättare/ledamot
1 Theres Sahlström (M) 1 Torbjörn Bergman (SP)

Finskt förvaltningsområde
Ledamot
1 Johan Ask (S)
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Coompanion Väst i Skaraborg
Ledamot
1 Johan Ask (S) nomineras till styrelsen

Häradsallmänningen i Västra Stöpen
Ombud Ersättare
1 Johan Ask (S) 1 Torbjörn Bergman (SP) 

Yrkanden
Johan Ask (S) yrkar att Theres Sahlström (M) ska väljas som ledamot i Försvarsmaktsrådet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett yrkande på nominering till Försvarsmaktsrådet och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet att utse Theres Sahlström (M) som 
ledamot i Försvarsmaktsrådet.

Bakgrund
Skövde kommun har sedan flera mandatperioder tillbaka en tradition av att 
kommunfullmäktige beslutar om politisk organisation och andra viktiga frågor som rör 
förtroendevalda innan valutgången är känd. Arbetet med politisk organisation och andra 
frågor har bedrivits i politikergruppen som utsågs av kommunfullmäktige och har bestått av 
de tre kommunalråden samt två representanter vardera för de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige, totalt 19 personer.

Politikergruppens beslutshandling beslutades av kommunfullmäktige under våren 2022 och 
berörda har styrdokument uppdaterats. 

Av beslutshandlingen från politikergruppen framgår fördelningen av uppdrag inom 
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) ledamöter till uppdrag inom utskott, råd, 
beredningar m m. 

Handlingar
        

Skickas till
Handläggare arvoden
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KS § 13/23
Ombud bolagsstämmor mandatperioden 2022–2026
KS2022.0285

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsen 2023-01-16 13/23

Ärendet utgår i avvaktan på val av styrelse till Skövde Stadshus AB samt Skövde Billingen 
AB.
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KS § 14/23
Sammansättning av krisledningsnämnd för 
mandatperioden 2022–2026
KS2022.0292

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsen 2023-01-16 14/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna över vilken 
sammansättning krisledningsnämnden utgör av ordförande, vice ordförande, ledamöter samt 
ersättare för mandatperioden 2022-2026.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
Ledamöter Ersättare
1 Theres Sahlström (M) ordf. 
2 Johan Ask (S) 1: e v. ordf. 
3 Torbjörn Bergman (SP) 2: e v. ordf. 
4 Maria Hjärtqvist (S) (KSAU 
ledamot, majoritet)
5 Ulrica Johansson (C) (KSAU 
ledamot, opposition)

1 Martin Odenö (M)
2 Kayda Lazar (S)
3 Anders Ahlmann (SD)
4 Marianne Gustafson (KD)
5 Christer Winbäck (L)

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-21 §159/22 att krisledningsnämnden (ledamöter och 
ersättare) utgörs av de personer som utses till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Handlingar
        

Skickas till
Handläggare arvoden
Anmälningsärende till Kommunfullmäktige 
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KS § 15/23
Information om val till beredningar inom 
kommunstyrelsen
KS2022.0291

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsen 2023-01-16 15/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna över vilka som utgör 
beredning samhällsbyggnad och beredning medborgare och folkhälsa.

Kommunstyrelsens beredning samhällsbyggnad (BSB)
Ledamöter 
1, ordf. (KS ordf.) 
2, v. ordf. (KS 2:e v. ordf.)
3, (KS 1:e v. ordf)
4, (KSAU ledamot, majoritet)
5, (KSAU ledamot, opposition)
6, (BLN, ordf.)
7, (BLN v. ordf.)
8, (SEN ordf.)
9, (SEN 2:e v. ordf.)
10, (BUN ordf.)
11, (BUN 2:e v. ordf.)

Theres Sahlström (M)
Torbjörn Bergman (SP)
Johan Ask (S)
Maria Hjärtqvist (S) 
Ulrica Johansson (C) 
Gunilla Knutsson Löfvenborg (M) 
Per-Henrik Hallberg (SD)
Martin Odenö (M)
Lennart Nilsson (SD)
Marianne Gustafson (KD)
Therese Steise (SD)

Kommunstyrelsens beredning medborgare och folkhälsa (BMF)
Ledamöter 
1, ordf. (ksau ledamot, majoritet)
2, v ordf (ksau ledamot, oppositionen)
3, (SON ordf.)
4, (SON 2:e v. ordf)
5, (VON ordf.)
6, (VON 2:e v. ordf.)
7, (KFN ordf.)
8, (KFN 2:e v. ordf.)
9, (BUN ordf.)
10, (BUN 2:e v. ordf.)

Maria Hjärtqvist (S) 
Ulrica Johansson (C) 
Anita Löfgren (S)
Kenneth Källström (SD)
Lene Lorentzen (S) 
Marie Ekman (SP)
Helene Lundqvist (M)
Göran Segerstedt (SD)
Marianne Gustafson (KD)
Therese Steise (SD)
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Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens reglemente beslutad av Kommunfullmäktige 30 maj 2022, §67/22,
ska det finnas två politiska beredningar under kommunstyrelsen för dialog mellan 
tjänstemän och politiker från olika nämnder. 
Beredningarna som saknar beslutsmandat, ska säkerställa dels ett helhetsperspektiv i 
kommunens utvecklingsarbete, dels väl underbyggda och politiskt förankrade 
beslutsunderlag. Beredningarna ska aktivt följa aktuell utveckling inom ansvarsområdena.
De frågor som beredningarna hanterar, ska beredas av kommunstyrelsens utskott inför beslut 
i kommunstyrelsen, i den utsträckning ärendena berör utskottens ansvarsområden.

Reglementet anger även vilka som ska ingå i beredningarna enligt nedan; 

Beredning samhällsbyggnad (BSB) består av 11 ledamöter, inga ersättare. Beredningen 
utgörs av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande och vice ordförande i 
bygglovsnämnden (BLN) samt ordförande och andre vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden (BUN) och servicenämnden (SEN). Samhällsbyggnadsberedningens 
presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden.

Beredning medborgare och folkhälsa (BMF) består av 10 ledamöter, inga ersättare. 
Ordförande och vice ordförande är KSAU-ledamot och representerar majoriteten respektive 
oppositionen. Socialnämnden (SON), vård- och omsorgsnämnden (VON), kultur- och 
fritidsnämnden (KFN) och barn- och utbildningsnämnden (BUN) representeras av 
ordförande och andre vice ordförande i respektive nämnd.

Handlingar
        

Skickas till
Handläggare arvoden
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KS § 16/23
Markanvisningsavtal för byggnation av bostäder på 
kvarteret Tegelbruket Östra
KS2022.0060

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 16/23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att teckna markanvisningsavtal med Jättadalens utvecklings 
AB för fortsatt projektering för bostäder på del av fastigheterna Tegelbruket 6 och 
Tegelbruket 2.

Sammanfattning 
Exploatören har en markreservation i kvarter Tegelbruket Östra i Skövde Science City och 
har tillsammans med kommunen och annan exploatör tagit fram detaljplan för området. 
Föreliggande avtal ger Jättadalens Utvecklings AB en markanvisning som gäller till och 
med sex månader efter att detaljplanen för området fått laga kraft.

Bakgrund
Jättadalens utvecklings AB till deltog i markanvisningstävling för två blivande 
bostadskvarter i Skövde Science City och vann tilldelningen. Exploatören tilldelades då en 
markreservation (KSAU §20/22) vilken nu löpt ut och ska ersättas med ett 
markanvisningsavtal. Exploatören har under 2022 tillsammans med Skövde kommun och 
GK Blank fastigheter AB tagit fram en detaljplan för området. 

Enligt markanvisningsavtalet ska exploatören projektera för bostadsrätter, hyresrätter, 
äganderätter, lokal för en vårdcentral, andra lokaler för uthyrning till kommersiell 
verksamhet och lokaler. Priset per kvadratmeter bruttoarea är satt enligt PM till 1500 kronor 
för bostadsrätt/äganderätt, 950 kronor för hyresrätt och 800 kronor för lokaler för 
verksamhet.

Exploatören ska erlägga 5% av den totala köpeskillingen i markanvisningsavgift. Baserat på 
pris för hyresrätter uppgår avgiften till 867 000 kronor. Anvisningen gäller till och med sex 
månader efter att detaljplanen för området fått laga kraft. Av avtalet följer också att Skövde 
kommun förbehåller sig rätten att sälja marken genom ett bolagsköp, uppdelat i upp till tre 
etapper. För att avtal om köp ska träffas ska exploatören ha tecknat avtal om hyra av 
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parkeringsplatser enligt parkeringsnorm för Mariesjö (§ 7/22. Dnr KS2021.0371 ) med det 
bolag som kommer att tillhandahålla dessa tjänster i området.

Motivering till beslut 
Beslut om tilldelning av markanvisning kommer att möjliggöra att bostäder och verksamheter byggs 
och etableras i Skövde Science City och bidra till kommunens mål om fler invånare.

Handlingar
Avtal markanvisning Jättadalen.pdf                                                                                                                                                    
Lokaliseringskarta.pdf.pdf                                                                                                                                                    
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 17/23
Motion om lasershow på nyårsafton
KS2022.0248

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 17/23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkanden
Johan Ask (S) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut att avslå 
motionen.
Jerzy Kucier (SD) yrkar på bifall till motionen.

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer dessa mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Reservation
Jerzy Kucier (SD) reserverar sig till förmån för eget förlag.

Bakgrund
Sverigedemokraterna har till kommunstyrelsen inkommit med en motion (KS2022.0248)  
angående lasershow på nyårsafton.

Motionen innebär att det vid tolvslaget införs en lasershow på allmän plats i Skövde. En 
show som kommuninvånare kan samlas kring eller se på från håll. Eventuellt skulle en andra 
show kunna hållas på nyårsdagen så att alla ges en chans att uppleva detta. En lasershow 
skulle kunna vara ett alternativ till fyrverkerier, vilken kan medföra negativa konsekvenser 
för både människor, djur och natur.

Ärendet har varit på remiss hos kultur- och fritidsnämnden som i samråd med Next Skövde 
och Skövde Citysamverkan inkommit med ett yttrande. 

Kultur och fritidsnämndens skriver i sitt yttrande att motionären hänvisar till Lidköpings 
kommun, vilka tillhandahåller en lasershow likt den som motionären avser. En lasershow 
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skulle enligt motionären ha en uppskattad kostnad på 150 000-200 000 kronor men påtalar 
också möjligheter med att företag skulle kunna vilja vara med och sponsra en sådan show. 
Motionären menar vidare att eventuellt intresse kring sponsring från företagare i Skövde 
kommun ska ses över.

Kultur- och fritidsnämnden påtalar att det idag inte finns någon tradition eller efterfrågan i 
Skövde kommun av ett anordnat nyårsfirande för medborgarna. Kultur- och fritidsnämnden 
ser att ett arrangemang enligt motionen har positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv men 
att arrangemanget skulle innebära investeringar samt kräva utökade resurser vad gäller 
ekonomi och bemanning varför kommunstyrelsen föreslås avslå motionen.

Motionen har behandlats i samråd med Next Skövde samt med Skövde Citysamverkan som 
delar kultur- och fritidsnämndens åsikt kring att inte arrangera ett nyårsarrangemang.

Handlingar
Motion om lasershow på nyårsafton (SD)                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden sammanträde den 2022-11-02 - Yttrande 
remiss, motion om lasershow på nyårsafton

Skickas till
Motionären
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 18/23
Fråga om rättelse till följd av upphävt beslut
KS2021.0330

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 18/23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte vidta rättelseåtgärd då sådan inte är möjlig. 

Yrkanden
Johan Ask (S) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut att inte vidta 
rättelseåtgärd då sådan inte är möjlig.
Torbjörn Bergman (SP) yrkar att beslutet i vad avser, ”Flygverksamheten upphör”, skall 
rättas genom att beslutet i den delen upphävs och flygverksamhet därmed fortsatt medges.

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer dessa mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att inte vidta 
rättelseåtgärd då sådan inte är möjlig.

Reservation
Torbjörn Bergman (SP) och Marie Ekman (SP) reserverar sig.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Skövde kommun beslutade vid sammanträde den 27 september 2021 
§ 95/21 att; ”…upprätta en ny detaljplan för verksamhetsområde för fastigheterna 
Locketorps-Törsatorp 1:7 med flera, om ca 244 hektar. Del av området är idag 
detaljplanerat för flygplats. Det innebär att flygverksamheten upphör och kan ersättas av 
annan verksamhet.”

Kommunfullmäktige beslutade även i samma beslut att; ”…godkänna att Skövde Stadshus 
AB:s majoritetsägda dotterbolag Skövde Airport AB tar fram ett avvecklingsunderlag för 
bolaget och dess verksamhet att därefter behandlas i kommunfullmäktige med intention att 
flygplatsverksamheten inom området avvecklas och upphör senast den 30 juni 2022.”  

Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade 2022-10-24, mål. nr. 5286-21 att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut med motiveringen att kommunstyrelsen inte hörde Beredning 
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samhällsbyggnad under ärendets handläggning där (jfr. s. 9 i ovan nämnda dom). 
Upphävandet grundar sig m.a.o. inte på beslutets materiella innehåll eller kompetensenlighet 
utan på ett formfel. 

Övrig behandling
Utöver ovan nämnda behandling har under arbetet med framtagandet av detaljplan för 
Locketorp-Törsatorp 1:7 frågan behandlats av Beredning samhällsbyggnad, i vart fall, 2021-
10-25, 2022-02-07 samt 2022-09-12. Framtagande av planförslag har även behandlats av 
kommunstyrelsen, genom lagakraftvunnet beslut 2021-11-15, § 175/21. Antagandet av 
upprättad detaljplan beslutades av kommunfullmäktige 2022-10-31, § 135/22. 
Avseende upprättat avvecklingsunderlag för bolaget Skövde Airport AB har detta 
behandlats av kommunfullmäktige som 2022-02-28, § 18/22 beslutat att godkänna 
underlaget med justeringen att banan inte ska markeras som stängd den 30 juni 2022. 
Beslutet har vunnit laga kraft. Bolagsstämman för Skövde Airport AB har sedermera 2022-
03-08 beslutat att bolaget skall träda i likvidation och likvidatorns arbete är vid tidpunkten 
för såväl förvaltningsrättens beslut som denna skrivelse långt gånget. 

Allmänt om rättelse
Av 13 kap. 15 § Kommunallagen (KL) följer att om ett beslut har upphävts genom ett 
avgörande som fått laga kraft och om beslutet redan verkställts, ska det organ som fattat 
beslutet se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt. 

Rättelse ska med andra ord vidtas i den mån det är möjligt. I vissa fall är emellertid en 
fullständig återgång inte möjlig (jfr. RÅ 1976 ref. 88 eller JO 1993/94 s. 431) och 
kommunen ska då ta ett formligt beslut i återgångsfrågan.  I de fall ett beslut upphävs till 
följd av formfel anses det normalt räcka att beslutet görs om i riktig ordning (jfr. Madell & 
Lundin, Kommunallagen – en kommentar, Juno v. 3A, kommentaren till 13:5 KL).

Av Kammarrätten i Göteborgs dom 2018-04-27 i mål nr 3028-17 framgår vidare att 
lagtextens uttryck ”rättas i den utsträckning som det är möjligt” bör förstås så att frågan om 
vilka rättelseåtgärder som ska vidtas ska avgöras efter en rimlighetsbedömning. I de fall 
beslut då upphävts på grund av det är kompetensöverskridande eller pga. beslutets materiella 
innehåll ställs högre krav på att kommunen vidtar även kostsamma åtgärder än när ett beslut 
blivit upphävt enbart på grund av ett formellt fel.  

Är rättelse möjlig avseende att upprättande av detaljplan?
Beslut att initiera ett planärende är i normalfallet inte en fråga som överhuvudtaget hanteras 
av kommunfullmäktige. Inte heller är förfarandet närmare reglerat (undantaget enskildas 
möjlighet att begära planbesked) i Plan- och bygglagen (PBL) utan kan ske formlöst även 
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om det naturliga är genom en dialog mellan politik och förvaltning t.ex. genom att frågan 
lyfts till kommunstyrelsen. I förevarande fall har ju även kommunstyrelsen, genom 
lagakraftvunnet beslut, hanterat framtagandet av detaljplanen vid sammanträde den 15 
november 2021. 

Processen att arbeta fram och anta en detaljplan är däremot nogsamt reglerad i PBL med 
krav på t.ex. samråd och granskning och kan i särskild ordning prövas och överklagas i 
enlighet med regelverket i PBL. I förevarande fall hade vid tidpunkten för 
förvaltningsrättens dom detaljplan upprättats, i enlighet med de krav som återfinns i PBL, 
och låg för antagande i kommunfullmäktige. Eftersom detaljplanen sålunda är att se som 
upprättad och utgör en allmän handling kan underlaget inte heller gallras utan särskilt stöd i 
lag. Någon lagregel som medger att allmänna handlingar destrueras/gallras pga. att ett beslut 
i fullmäktige upphävts vid en laglighetsprövning finns dock inte. 

Vidare kan beaktas att den grund som förvaltningsrätten angav för upphävande av det 
ursprungliga beslutet, dvs. att Beredning samhällsbyggnad i strid med kommunens interna 
styrdokument inte hörts. Beredning samhällsbyggnad har dock flertalet gånger hörts under 
arbetet med framtagandet av detaljplanen. Sett till detta får den rättelse som är möjlig också 
anses ha skett. Att i efterhand höra Beredning samhällsbyggnad inför ett nytt beslut om att 
initiera ett arbete med att upprätta en handling som redan är upprättad och - under vars 
framtagande beredningen flertalet gånger hörts - bedöms med andra ord inte som möjlig. 
Detta då det helt enkelt inte går att oupprätta en upprättad handling.    

Är rättelse möjlig avseende framtagande av avvecklingsunderlag?
Även i fråga om framtagande av avvecklingsunderlaget rör det sig om en upprättad 
handling. En handling som därtill legat till grund för lagakraftvunnet beslut i 
kommunfullmäktige. Inte heller i denna del finns något lagkrav att initierande av 
framtagandet av dylika underlag behöver behandlas i kommunfullmäktige - tvärtom initieras 
framtagande av beslutsunderlag vanligen formlöst av förvaltningen eller genom dialog 
mellan politik och förvaltning. Eftersom kommunfullmäktiges beslut i praktiken enkom 
avsåg att ta fram ett underlag för senare ställningstagande i sak kan begreppet rättelse i den 
meningen endast förstås avse att den nu upprättade handlingen/underlaget ska destrueras. 
Eftersom underlaget utgör allmänna handlingar som endast kan gallras med stöd i lag är 
kommunen dock förhindrad att vidta en sådan åtgärd. 

Avslutande kommentarer 
Oaktat eventuella synpunkter som skulle kunnat anföras mot förvaltningsrättens avgörande 
har detta inte överklagats av kommunen varför kommunen även har att förhålla sig till 
detsamma.
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Eftersom de upphävda besluten är av förberedande natur fyller de ingen funktion i 
förhållande till efterföljande beslut i respektive ärende. Om förvaltningsrättens dom 
meddelats innan planprocessen inletts eller innan ett avvecklingsunderlag tagits fram hade 
visserligen frågan om rättelse, i form av nytt beslut med samma innehåll, kommit i annat ljus 
då sådan fortfarande varit möjlig. I förevarande fall rör avgörandet emellertid redan 
upprättade allmänna handlingar och som sådana kan gallring/destruering endast ske med 
stöd av lag.   

En annan fråga som uppkommit är emellertid även om upphävandet i reell mening skulle ha 
förändrat möjligheterna för kommunen att inleda en planprocess eller ta fram ett 
avvecklingsunderlag. Båda dessa ärenden, formellt och brukligt, kunde ha initierats av 
enheter under kommunfullmäktige (såväl av politiska beslutsorgan som av förvaltning). Då 
detta är oreglerat påverkas inte heller giltigheten av efterföljande beslut av att det, efter 
upphävandet, saknas ett formellt beslut av kommunfullmäktige att initiera dessa ärenden då 
detta inte varit en förutsättning för beslutens tillkomst.

Sett till att det inte får en reell rättslig verkan eller är ens är rättsligt möjligt att vidta rättelse 
med anledning av att kommunfullmäktiges beslut upphävts är förvaltningens förslag att så 
inte heller sker.

Handlingar
Dom med bilaga 5286-21.pdf

Skickas till
Kommunjurist
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KS § 19/23
Inkallelseordning av ersättare mandatperioden 2022-2026
KS2022.0294

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 19/23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ordning för inkallande av ersättare enligt följande för 
mandatperioden 2022–2026.

Parti Ordning för ersättare
(S) (M), (KD), (V), (MP), (C), (L)
(M) (KD), (S), (C), (L)
(KD) (M), (S), (C), (L), (SD), (SP), (MP), (V)
(SD) (SP)
(SP) (SD), (L), (C)
(C) (L), (M), (MP), (KD)
(V) (MP), (S), (C), (L)
(MP) (V), (C), (S), (L), (M), (SP), (KD)
(L) (C)

Bakgrund
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges 
protokoll. Där personlig ersättare utsetts ska denne inkallas när ordinarie ledamot inte kan 
vara närvarande. När personlig ersättare inte kan tjänstgöra ska ovanstående ordning 
tillämpas för inkallande av annan ersättare. Detta tillvägagångssätt ska tillämpas, om det inte 
föreskrivs annat i lag eller författning.

Handlingar
        

Skickas till
Samtliga nämnder
Nämndsekreterare och Adm arvoden
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KS § 20/23
Avgiftslättnad allmänplatsärenden för SM veckan
KS2022.0434

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 20/23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från taxan för allmänplats i samband med SM-
veckan 31 januari - 5 februari 2023.

Bakgrund
Skövde kommun arrangerar SM-veckan under 2023. Arrangemanget är det största enskilda 
arrangemanget som Skövde varit värd för under 2000-talet. Arrangemanget kommer att ske 
på olika platser i kommunen och även i centrala Skövde med en stadsfest. Enligt gällande 
taxa ska avgifter för allmänplats tas ut vilket blir en avsevärd belastning för projektet. Den 
taxa Skövde kommun har idag är främst avsedd för mindre arrangemang och torghandel och 
bör utredas för att möjliggöra arrangemang av den här typen.

Motivering till beslut
Sektorn föreslår att vi i det här enskilda fallet föregår en sådan utredning och fattar beslut 
om ett undantag från gällande taxa (beslutad av KF 2019-03-25, Dnr KS2019.0102) då vi 
gör bedömningen att uttag enligt den befintliga taxan skulle dels medföra en stor 
administrativ belastning, samt utgöra en stor utgiftspost för arrangemanget som sådant. 
Enligt gällande taxa skulle kostnaden uppgå till cirka 700 000 kronor. Skövde kommun är 
tillsammans med Next Skövde arrangör och avgiften representerar således en intern 
transaktion.

Handlingar
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 21/23
Ny friidrottsanläggning
KS2022.0414

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 21/23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

- en ny friidrottsanläggning ska lokaliseras på fotbollsplanen norr om Fjärilsskolan i 
Södra Ryd samt kringliggande område.

- 45 miljoner kronor av de 80 miljoner kronor i investeringsbudget 2023-2025 
avseende Södermalms IP Etapp 2 ska tillägnas ny friidrottsanläggning. Inom ramen 
för de 45 miljoner kronorna ingår läktare som tillförs efter justerad detaljplan.

- tillkommande driftkostnad och inventariemedel hanteras vidare i budgetprocessen 
2024-2026.

Bakgrund
I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att ge AB Skövdebostäder i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för upprustning och/eller byggnation och förvaltning av utomhusarena för 
fotboll samt inomhushall för fotboll och idrottshall med tillhörande parkeringsplatser samt 
nybyggnation av bostäder. Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommundirektören i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för ny lokalisering avseende utövande av friidrott 
(KF$107/22).

Under hösten 2022 har lokalisering samt utformning av en friidrottsanläggning utretts av 
sektor service samt sektor medborgare och samhällsutveckling på uppdrag av 
kommundirektören. 

Förvaltningens utredning påvisar ett geografiskt alternativ. Den geografiska placeringen är 
på fotbollsplanen norr om Fjärilsskolan i Södra Ryd samt kringliggande område, då befintlig 
detaljplan kan ställas om för att tillåta denna typ av verksamhet. 
Den nya friidrottsanläggningen ska möjliggöra samtliga grenar inom friidrott därtill 
tillgodose dagens behov för föreningar och skolan som tillhandahålls på befintlig anläggning 
idag.
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Den nya anläggningen uppförs så att den möjliggör enklare tävlingar, dock tillförs fast 
läktare först när detaljplanen har ändrats. 

För att finansiera investeringen i ny friidrottsanläggning som görs möjlig för träning och 
tävlingar föreslås 45 miljoner kronor av de 80 miljoner kronor i investeringsbudget 2023-
2025 avseende Södermalms IP etapp 2 användas. 

Utöver investeringen tillkommer inventarier som preliminärt beräknas till 1,5 miljoner 
kronor – 2 miljoner kronor och en årlig driftkostnad om cirka 2,5 miljoner kronor – 3,2 
miljoner kronor. Driftkostnader och inventariekostnader som uppstår med anledning av 
investeringen i en ny friidrottsanläggning är inte finansierade utan ska beräknas vidare och 
tas med i budget 2024-2026.

Konsekvensen av det här beslutet innebär att Skövde kommun behöver skjuta till medel till 
Södermalms IP etapp 2, vilket behöver hanteras i budgetprocessen för 2024.

Handlingar
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-20 - Utveckling av en 
åretruntanläggning och arena för elitfotboll samt nybyggnation av bostäder                                                                                                                                                    
Projektdirektiv - Friidrottsanläggning Skövde.pdf

Skickas till
Helena Gustavsson, tf sektorchef service
Maria Vaziri Hamedani, ekonomichef
Per Karlsson, avdelningschef fritid
Pär Jonsson, projektledare sektor service
Anneli Harrysson, controller sektor service
Johan Elf, investeringscontroller
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KS § 22/23
Revidering av arvodesbestämmelser
KS2022.0115

Behandlat av Datum Ärende
2 Kommunstyrelsen 2023-01-16 22/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera revidering av arvodesbestämmelser till 
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. 

Yrkanden
Martin Odenö (M) lämnar följande ändringsyrkande:
Att kommunstyrelsen remitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett huvudförslag från kommunstyrelsens arbetsutskott och ett 
ändringsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet att 
remittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. 

Bakgrund
Vid mandatskifte uppstår ett glapp i arvodesbestämmelserna för ordförande och vice 
ordförande i Skövde stadshus AB och Balthazar. För att åtgärda detta föreslås att 
arvodesbesämmelserna kompletteras under avsnitt 2.7 Månadsarvoden i kommunala bolag 
med följande:

1) I de fall ordförande och vice ordförande i Skövde Stadshus AB inte är personunion 
med kommunstyrelsens arbetsutskott utfaller arvode med 15 procent för 
ordförandepost samt 9 procent för vice ordförande i Skövde stadshus AB.

2) I de fall ordförande och vice ordförande i Balthazar Science City AB inte är 
personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott utfaller arvode med 9 procent för 
ordförandepost i samt 5 procent för vice ordförande i Balthazar Science City AB.
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Handlingar
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-14 - Revidering av 
arvodesbestämmelser                                                                                           
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2022-2026, reviderad 2022-12-
13

Skickas till
HR-chef
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KS § 23/23
Anmälningsärenden kommunstyrelsen 16 januari
KS2022.0006

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsen 2023-01-16 23/23

Beslut
Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls härigenom till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Handlingar
Ordförandebeslut Likabehandlingspris 2022                                                                                                                                                    
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-14, justerat                                                                                                                                                    
Protokoll Räddningstjänsten östra Skaraborg direktionen 2022-12-15                                                                                                                                                    
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2022-12-16 justerat                                                                                                                                                    
Protokoll nr 95  Skövde Stadshus AB 2022-12-08                                                                                                                                                    
Bilaga 1 och 2 Reviderad finanspolicy.pdf                                                                                                                                                    
Bilaga 3 Policy hållbar utveckling.pdf                                                                                                                                                    
Bilaga 4 Värdeutlåtande Skövde Armborstet 1.pdf                                                                                                                                                    
Bilaga 5 Aktieöverlåtesleavtal Mörkebäcken Fastighets AB.pdf                                                                                                                                                    
Bilaga 6 Fullmakt ekonomiavdelningen 2023.pdf                                                                                                                                                    
Protokoll AB Skövdebostäder 2022-10-05 nr 6                                                                                                                                                    
Protokoll nr 64 Skövde Energi Elnät AB 2022-10-04                                                                                                                                                    
Bilaga 2, Attestanter Skövde Energi Elnät AB 2022 utgåva 3.pdf                                                                                                                                                    
Styrelseprotokoll nr 65 Skövde Energi Elnät AB 2022-11-15                                                                                                                                                    
Presentation_prisjustering_uppdaterad.pdf                                                                                                                                                    
Protokoll nr 22-5 Skövde Energi AB 2022-10-04                                                                                                                                                    
Bilaga 1, Delårsbokslut 31aug 2022.pdf                                                                                                                                                    
Bilaga 2, Attestanter Skövde Energi AB 2022 utgåva 5.pdf                                                                                                                                                    
Bilaga 3, Affärsplan 2022_2023.pdf                                                                                                                                                    
Protokoll Kreativa Hus Skövde 2022-09-20                                                                                                                                                    
Protokoll Kreativa Hus Skövde AB 2022-11-22                                                                                                                                                    
Styrelseprotokoll nr 3 Next Skövde Destinationsutveckling AB 2022-06-16                                                                                                                                                    
Styrelseprotokoll nr 4 Next Skövde Destinationsutveckling AB 2022-09-15                                                                                                                                                    
Styrelseprotokoll nr 5 Next Skövde Destinationsutveckling AB 2022-10-22                                                                                                                                                    
Sammanträdesprotokoll NR1 Kaplansgatan 23 Fastigheter AB 2022-11-02                                                                                                                                                    
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Protokoll extra bolagsstämma Kaplansgatan 23 Fastigheter AB med dotterbolag 2022-11-30                                                                                                                                                    
Protokoll Miljösamverkan östra Skaraborg 2022-12-16

Skickas till
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KS § 24/23
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 16 
januari
KS2023.0007

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsen 2023-01-16 24/23

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

Bakgrund
KS2022.0008 Anmälan av delegationsbeslut från SSB
-45 Delegationsbeslut Färdtjänst 2022-11-01—2022-11-30
-46 Delegationsbeslut skolskjuts 221126–2212158, Lå22-23
-47 Delegationsbeslut allmän platsmark Markupplåtelse 1nov-19dec2022
-48 Delegationsbeslut Färdtjänst 2022-12-01--2022-12-31.pdf
-49 Delegationsbeslut allmän platsmark 20221124-20221231.pdf
-50 Delegationsbeslut mark- och exploatering 20221124-20221231.pdf
-51 Delegationsbeslut skolskjuts, Lå22-23, 221216-221231.pdf

KS2023.0008 Anmälan av delegationsbeslut från SSB
-01 Delegationsbeslut Markupplåtelse 20221201-20230109.pdf

KS2022.0009 Delegationsbeslut KSO och kdir
-3 Vidaredelegering kommundirektör jul 2022

KS2023.0010 Delegationsbeslut sektorschef SSV 
-01 20230103 revidering attestförteckning kommunstyrelsen.pdf

KS2022.0042 Delegationsbeslut SSO
- 05 Delegationsbeslut Sektor socialtjänst DECEMBER 2022
KS2022.0093 Delegationsbeslut nyanställda 2022
-12 Nyanställda 221201-221231

KS2022.0225 Delegationsbeslut låneavtal och räntederivatsavtal 2022
-06 Nyupplåning 100 mnkr december 2022
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KS2022.0061 Lokala kollektivavtal 2022
-24 LOK om kvotering för återhämtning
-25 LOK om flexibel arbetstid inom barnverksamhet SVO – Kommunal
-26 Anslutning Flex17 enhetssamordnare pers. ass  - Vision
-27 Anslutning Flex17 enhetssamordnare Hälso- och sjukvård  - Vision
-28 LOK om arbetstider Fastighetsavdelningen 2023_Kommunal
-29 Protokoll från överläggning om justeringstimmar i LOK SSK
-30 LOK om sänkt heltidsmått för SSK kväll och natt
-31 Överenskommelse om uppsägning av lokalt kollektivavtal om villkor för 
arbetslagsledare vid Rydskolans högstadium – Lärarförbundet
KS2022.0168 Förhandlingsprotokoll inklusive tvisteförhandlingar 2022
-08 Tvisteframställan samverkan SBU
-09 Begäran om överläggning_Lärarförbundet
-10 Protokoll tvisteförhandling rörande provanställning_LR
-11 Förhandlingsframställan tvist rörande chefstillsättning_LR och LF
-12 Förhandling MBL § 11 tillsättning tf sektorchef SSE
-13Protokoll tvisteförhandling om brott mot samverkansavtal friskolor_LR
-14  Protokoll från tvisteförhandling rekrytering avdelningschef

KS2022.0061Lokala kollektivavtal 2022
-48 Överenskommelse om övergång av LOK från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 
till Sveriges Lärare

KS2022.0321 Likabehandlingspris 2022
-10 Ordförandebeslut Likabehandlingspris 2022
Sök delegationsbeslut via nyckelord från förra publiceringsdatumet. 

Handlingar
        

Skickas till
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KS § 25/23

Övrigt ärende
KS2023.0059

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsen 2023-01-16 25/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ta emot initiativärendet för att det sedan hanteras i sedvanlig 
beredningsprocess.

Yrkanden
Johan Ask (S) yrkar att kommunstyrelsen ska ta emot initiativärendet för att det sedan 
hanteras i sedvanlig beredningsprocess.
Torbjörn Bergman (SP) yrkar att förslag till beslut bereds skyndsamt och återkommer för 
avgörande senast på kommunstyrelsen den 13e Mars 2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att ta emot initiativärendet för att det sedan hanteras i sedvanlig beredningsprocess.

Bakgrund
Skövdepartiet har inkommit med ”Initiativärende Frösve skola” till kommunstyrelsens 
sammanträde 2023-01-16. Initiativärendet finns i sin helhet att tillgå i diariet på enhet 
demokratistöd.

Initiativärendet har följande förslag till beslut;
Föreslå kommunfullmäktige att revidera investeringsbudget för att rymma följande åtgärder:

- Projektering av ny skolbyggnad på Frösve skola, syftande till att ersätta Östergården, 
och samtidigt utöka skolans kapacitet.

- Upphandling av ny skolbyggnad på Frösve skola, syftande till att ersätta 
Östergården, och samtidigt utöka skolans kapacitet.

- Rivning av Östergården.

Handlingar 
Initiativärende från SP Frösve
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Informationer

Kommundirektören informerar:

Skaraborgs kommunalförbunds Omvandlingskontor under uppstart
  Gemensam samhällsplanering; bostadsförsörjning, infrastruktur, kollektivtrafik, 
elnätsutveckling
  Följdetableringar och Expansionsetableringar
  Kompetensförsörjning och Kompetensomställning
  Inflyttarservice, Kommunikation och Marknadsföring
  Skaraborgsgemensam dialog och förhandling

KKIK (Kommunens kvalitet i korthet) 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning "Kommunens kvalitet i korthet", 
KKIK visar nyckeltal inom tre områden; barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och 
miljö. Nyckeltalen presenteras den 20 januari.

Kommunstyrelsens ordförande rapporterade efter deltagande på följande; 

Digitalt informationsmöte angående Västtrafiks seniorerbjudande den 11 januari. 

Träffat Frösve föräldraföreningen den 11 januari tillsammans med Johan Ask (S) och 
Torbjörn Bergman (SP). 

Invigning av utställning Översiktsplan 2040 den 12 januari på Kulturfabriken.

Direktionsmöte för Skaraborgs Kommunalförbund den 13 januari. 
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