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Kallelse och ärendelista till 
Kommunfullmäktige 
 
Tid: 2021-03-29 kl. 18:00 
Plats: Presidiet tjänstgör i Sessionssalen Elin 
  
Ledamöter deltar via Teams (distansnärvaro) enligt överenskommelse 
mellan samtliga partier. 
 
Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall kontakta gruppledare. 

 
 

Dagordning 

Mötets öppnande  
Val av protokolljusterare 
Upprop 
 
18.05-18.35 Mötet inleds med en information om Platsvarumärke Skövde 
Linda Frank och Malin Sandegren deltar. 

Ärenden 

1.   Fastställande av dagordning 

2.   Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

3.   Anmälan av nya motioner och medborgarförslag 

4.   Frågor och Interpellationer 

5.  KS2020.0343 
Svar på Motion om att inrätta ett naturreservat i Skultorp (V) 
och (MP) 
Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)   

6.  KS2020.0286 
Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 
Förening 
Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)  

7.  KS2020.0416 
Revidering av policy för intern kontroll 
Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)  

8.  KS2021.0065 
Ombudgetering av investeringsmedel 2020-2021 
Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)  

9.  KS2020.0034 
Rapport om gynnande beslut som inte verkställts 2020, Q 4 
Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M) och Anna 
Bergman (M) 
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10.  KS2021.0071 
Val av förtroendevalda att ingå i politikergrupp inför ny 
mandatperiod 
Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)  

11.  KS2021.0005 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 29 mars 

12.   
Valärenden 
Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)  

 
 
Skövde, 2021-03-18  
 
 
 
 

Conny Brännberg (KD)  Agneta Tilly  

Ordförande Sekreterare 

 



22/21 Fastställande av dagordning -   :

Denna behandling '22/21 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.



23/21 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige -   :

Denna behandling '23/21 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.



24/21 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag -   :

Denna behandling '24/21 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag' har inget tjänsteutlåtande.



25/21 Frågor och Interpellationer -   :

Denna behandling '25/21 Frågor och Interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-02-16 

Diarienummer: KS2020.0343-11 

Handläggare: Daniel Lindh 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skovde.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Svar på Motion om att inrätta ett naturreservat i Skultorp 

(V) och (MP) 
Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen. 

Bakgrund 

En motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inkommit där man vill att kommunen undersöker 

möjligheterna att bilda ett reservat strax öster om Sjötorpasjön vid Skultorp. 

Motionärerna yrkar att: 

 Kommunen gör en reservatsutredning för området senast 2022 med förslag till beslut 

 Området (eller delar av det) avsätts som naturreservat senast 2024 

 Kommunen avsätter medel i budgeten för att bilda och sköta reservatet 

Motionen redogör vidare för de värden inom området som är värda att bevara både ur ett 

naturperspektiv och ett kulturperspektiv. En viktig del, enligt motionen, är att markägarna i området 

ställer sig positiva till bildandet. 

Sektor samhällsbyggnad har berett motionen och finner att området ligger inom Försvarsmaktens 

influensområde dessutom till viss del inom riksintresse för försvaret. Det är även utpekat i gällande 

översiktsplan som ett tätortsnära naturområde (vilket motionen även beskriver). 

För att ge fastighetsägarna inom området möjlighet att yttra sig har sektorn skickat motionen med 

begäran om yttrande från dessa. Inkomna yttranden är bifogade denna skrivelse. Den samlade 

meningen är att samtliga fastighetsägare ställer sig negativa till förslaget, däribland 

Fortifikationsverket. 

Sektor samhällsbyggnad gör därför bedömningen att det kommer innebära svårigheter att bilda 

reservatet. Delvis för att området ligger inom befintligt riksintresse för försvarsmakten och delvis på 

grund av fastighetsägarnas yttranden. Området är även i dagsläget utpekat i gällande översiktsplan 

vilket på så vis ger en viss långsiktighet i området. Det kan dock vara lämpligt att genomföra 

utredningar kring reservats bildande i framtiden om förutsättningarna har förändrats. 

Handlingar 

3_ADM_2020_448_Yttrande från fastighetsägare av fastigheten Sjötorp 31.pdf                                                                                                                                                    

4_ADM_2020_448_Yttrande fr Fortifikationsverket.pdf                                                                                                                                                    

5_ADM_2020_448_Yttrande bilaga 1 från fastighetsägare av fastigheten Sjötorp 31.pdf                                                                                                                                                    

1_ADM_2020_448_Svar på motion.pdf                                                                                                                                                    

2_ADM_2020_448_Motion.pdf                                                                                                                                                    

Beslut, KS 2021-03-08, Ärende 37/21, Svar på Motion om att inrätta ett naturreservat i Skultorp (V) 

och (MP)  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-02-16 

Diarienummer: KS2020.0343-11 

Handläggare: Daniel Lindh 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skovde.se 

 

 

Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad 

Motionären 

 

Handläggare 

Daniel Lindh 

Kommunstyrelsen 
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Motion om att inrätta ett 

naturreservat i Skultorp 
 

Motion till Skövde Kommunfullmäktige 

2020-10-26 

 
Det finns ett spännande naturområde på ca 90 hektar som består av grusåsar, småsjöar, 
sumpskogar och våtmarker nedanför Billingen strax öster om Skultorps tätort. Höjdskillnaderna är 
ganska stora och det finns smala grusåsar i området, vanligen benämnda "getaryggar". På dessa 
åsar finns stigar och mellan gruskullarna ligger blöta mosseområden med bland annat vitmossor och 
den doftande växten skvattram. Det är också ett mycket flitigt använt motionsområde med elljusspår 
vilka sköts av Skövde kommun. I norra delen av området finns Skövde brukshundklubbs 
träningsområde och den verksamheten ska förstås fortsätta att bedrivas. Det är ett vackert och 
biologiskt rikt landskap som skulle behöva få ett permanent skydd genom att det görs till ett 
naturreservat. Det är endast i naturreservat man kan garantera att området finns kvar i framtiden och 
att det sköts för att gynna friluftsliv och naturvärden. Det är beläget mellan Sjötorpasjön och den 
relativt nya vägsträckningen av väg 26/46 mellan Skövde och Falköping, avfart Skultorp (se röd 
markering i karta). Området har i vissa delar en viss bullerstörning från vägen och man kan också 
höra ett och annat skott från det närliggande Lövsjötorps skjutcentra. 

 
Både Länsstyrelsen och kommunen kan bilda naturreservat men då det är ett område invid tätorten 
är det lämpligast att kommunen bildar och förvaltar reservatet, i samarbete med föreningar och 
markägare. En förutsättning för bildandet är förstås att övriga markägare är positiva till det och att det 
inte strider mot annan planering. I Skövdes gällande översiktsplan är området huvudsakligen avsatt 
som tätortsnära naturområde. Inga detaljplaner finns inom området. Markåtkomstbidrag för minskat 
marknadsvärde på fastigheten kan ansökas från Naturvårdsverket och för privata markägare är det 
ett belopp som motsvarar marknadsvärdet vid försäljning eller marknadsvärdeminskningen, med ett 25-
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procentigt påslag. För att få detta bidrag behöver en viss andel vara värdekärna med höga
naturvärden och skogsbruk ska inte bedrivas. Marken ägs idag privat (knappt hälften av området), av
kommunen (10%) samti övrigt av staten/militären. Ägarförhållande kan kvarstå vid en
reservatsbildning eller kan kommunen köpa in/byta till sig marken.

Vissa delar har alltså tidigare ingått i militärens övningsområden. Här finns till exempel några gamla
stridsvagnsskottsgropar som man kan gömma sig i och gamla skyltar från militärtiden.
Kulturlämningar kanske de kan kallas. Idag är området avskuret från det stora skjutfältet av Skövde-
Falköpingsvägen, men harändå inte använts för övningsändamål på många år. Stigar leder också
bort till brukshundklubben i Tovatorp och de tre sjöarna där. Centralt i området finns en lite större sjö,
Brattesjön, med i norr branta strandområden med hällmarker med gamla tallar och i söder
sumpskogsområden med framför allt äldre gran. Naturen är mycket rik och intressant. Härfinns äldre
barrskogsmiljöer med tall och gran, mycket ganska ung ek, bokskog och många andra trädslag som
björk, sälg, rönn, oxel och asp. Men även våtmarker och mosseområden med typiska arter som
skvattram, vitmossor och blåbär, lingon och odon. I området finns en nyckelbiotop i form av en
sumpskog. Området är mycket artrikt med arter som till exempel fridlysta orkidéer av Jungfru Marie
nycklar, skogsnycklar och tvåblad, en stor mångfald avlavar och mossor och gammelskogsarten den
spröda linnean. Här har noterats många rödlistade arter, ca 25 fåglar och fem svampar, insekter och
kärlväxter. Här finns arter som mindre hackspett, järpe, smådopping, tallticka och gullklöver.

Geologin är spännande och jordarterna är båda fattiga och rika. Här finns både mullrika skogsmiljöer
med gran, ek och bok men också näringsmässigt fattigare grusåsar med tall och torvmarker i
sänkorna mellan åsarna. Själva landskapet är mycket kuperat och är till stor del ett så kallat kame-
landskap med sjöar, våtmarker och grusåsar bildat vid inlandsisens avsmältning genom grusiga
ändmoräneroch dödisgropar. Ett annat utpräglat kame-landskap ligger i Vallebygden norr om
Varnhem, men faktiskt också i centrala Skövde, där ju dock ingen ursprunglig natur finns kvar. Ett
förslag till namn på naturreservatet är Skultorps kamelandskap.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkar att

Kommunen gör en reservatsutredning för området senast 2022 med förslag till beslut
Området (eller delar av det) avsätts som naturreservat senast 2024
Kommunen avsättermedel i budgeten för att bilda och sköta reservatet

___________________________________ ___________________________________
Dag Fredriksson Emil Forslund

Vänsterpartiet Skövde Miljöpartiet Skövde
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TJÄNSTESKRIVELSE YTTRANDE

Datum:
Diarienummer: ADM.2020.448

Handläggare: Daniel Lindh

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Skövde kommun Besöksadress e-post
Sektor samhällsbyggnad Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde samhallsbyggnad@skovde.se

Kommunstyrelsen

Svar på Motion om att inrätta ett naturreservat i Skultorp

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen.

Sammanfattning

En motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inkommit där man vill att
kommunen undersöker möjligheterna att bilda ett reservat strax öster om Sjötorpasjön
vid Skultorp.

Motionärerna yrkar att:

· Kommunen gör en reservatsutredning för området senast 2022 med förslag till beslut

· Området (eller delar av det) avsätts som naturreservat senast 2024

· Kommunen avsätter medel i budgeten för att bilda och sköta reservatet

Motionen redogör vidare för de värden inom området som är värda att bevara både ur
ett naturperspektiv och ett kulturperspektiv. En viktig del, enligt motionen, är att
markägarna i området ställer sig positiva till bildandet.

Sektor samhällsbyggnad har berett motionen och finner att området ligger inom
Försvarsmaktens influensområde dessutom till viss del inom riksintresse för försvaret.
Det är även utpekat i gällande översiktsplan som ett tätortsnära naturområde (vilket
motionen även beskriver).

För att ge fastighetsägarna inom området möjlighet att yttra sig har sektorn skickat
motionen med begäran om yttrande från dessa. Inkomna yttranden är bifogade denna
skrivelse. Den samlade meningen är att samtliga fastighetsägare ställer sig negativa till
förslaget, däribland Fortifikationsverket.

Sektor samhällsbyggnad gör därför bedömningen att det kommer innebära svårigheter
att bilda reservatet. Delvis för att området ligger inom befintligt riksintresse för
försvarsmakten och delvis på grund av fastighetsägarnas yttranden. Området är även i
dagsläget utpekat i gällande översiktsplan vilket på så vis ger en viss långsiktighet i
området. Det kan dock vara lämpligt att genomföra utredningar kring reservats
bildande i framtiden om förutsättningarna har förändrats.
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Skövde kommun Besöksadress Postadress Kontaktcenter
Sektor samhällsbyggnad Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Skövde kommun, 541 83 Skövde Telefon: 0500-49 80 00

Handlingar som ingår i beslutet

Yttrande bilaga 1 från fastighetsägare av fastigheten Sjötorp 3:1
Yttrande från fastighetsägare av fastigheten Sjötorp 3:1
Motion
Yttrande fr Fortifikationsverket

Skickas till:

Motionären
Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad

Caroline Hagström Daniel Lindh
Samhällsbyggnadschef Enhetschef Gata/Natur



26/21 Svar på Motion om att inrätta ett naturreservat i Skultorp (V) och (MP) - KS2020.0343-11 Svar på Motion om att inrätta ett naturreservat i Skultorp (V) och (MP) : 4_ADM_2020_448_Yttrande fr Fortifikationsverket.pdf



26/21 Svar på Motion om att inrätta ett naturreservat i Skultorp (V) och (MP) - KS2020.0343-11 Svar på Motion om att inrätta ett naturreservat i Skultorp (V) och (MP) : 3_ADM_2020_448_Yttrande från fastighetsägare av fastigheten Sjötorp 31.pdf

Till Skövde Kommun  Sjötorps Gård 2021-01-11 
Sektor samhällsbyggnad 
Daniel Lindh 
Enhetschef Gatu/Natur 
 
Diarienummer: ADM. 2020. 448 
 
Bäste Daniel Lindh, 
 
Yttrande över föreslagen motion till Kommunfullmäktige om att inrätta ett naturreservat i 
Skultorp och som inkom till Kommunstyrelsen 2020-10-26 
 
Det brev vi ägare till Skövde Sjötorp 3:1 ställde till samtliga ledamöter i Skövde 
Kommunstyrelse, inför ett nytt möte 2020-11-09, gäller som vårt yttrande till Skövde 
Kommun. Se bilaga 1. 
 
Till detta kan läggas att daglig tillsyn av det föreslagna området för naturreservat är 
nödvändig om nuvarande status skall kunna bibehållas. 
Markförhållandena för delar av aktuell skog gör den extremt känslig för så kallad krypbrand, 
vilket föranlett flera brandkårsutryckningar och dygnetruntbevakningar efteråt. 
För hagmarkerna vid Lilljön krävs daglig tillsyn av de djur som betar där – cirka 5,5 månader 
per år. Stängsel behöver kontrolleras en gång per vecka. 
 
Handling som ingår: Bilaga 1. 
 
Sjötorps Gård  
Box 95040 
54105 Skövde 
 
Ägarna till Sjötorps Gård (Sjötorp 3.1) 
 
Charlott Winqvist 
 
 
Eva Millqvist 
 
 
Karin Forsberg 
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Skövde kommun  Protokollsutdrag                         20 
(26) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott   
 

 

KSAU § 26/21 
Svar på Motion om att inrätta ett naturreservat i 
Skultorp (V) och (MP) 

KS2020.0343 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-24 26/21 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bakgrund 

En motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inkommit där man vill att kommunen 

undersöker möjligheterna att bilda ett reservat strax öster om Sjötorpasjön vid Skultorp. 

Motionärerna yrkar att: 

 Kommunen gör en reservatsutredning för området senast 2022 med förslag till 

beslut 

 Området (eller delar av det) avsätts som naturreservat senast 2024 

 Kommunen avsätter medel i budgeten för att bilda och sköta reservatet 

Motionen redogör vidare för de värden inom området som är värda att bevara både ur ett 

naturperspektiv och ett kulturperspektiv. En viktig del, enligt motionen, är att 

markägarna i området ställer sig positiva till bildandet. 

 

Sektor samhällsbyggnad har berett motionen och finner att området ligger inom 

Försvarsmaktens influensområde dessutom till viss del inom riksintresse för försvaret. 

Det är även utpekat i gällande översiktsplan som ett tätortsnära naturområde (vilket 

motionen även beskriver). 

För att ge fastighetsägarna inom området möjlighet att yttra sig har sektorn skickat 

motionen med begäran om yttrande från dessa. Inkomna yttranden är bifogade denna 

skrivelse. Den samlade meningen är att samtliga fastighetsägare ställer sig negativa till 

förslaget, däribland Fortifikationsverket. 

 

Sektor samhällsbyggnad gör därför bedömningen att det kommer innebära svårigheter 

att bilda reservatet. Delvis för att området ligger inom befintligt riksintresse för 

försvarsmakten och delvis på grund av fastighetsägarnas yttranden. Området är även i 

dagsläget utpekat i gällande översiktsplan vilket på så vis ger en viss långsiktighet i 

området. Det kan dock vara lämpligt att genomföra utredningar kring reservats bildande 

i framtiden om förutsättningarna har förändrats. 

Handlingar 

3_ADM_2020_448_Yttrande från fastighetsägare av fastigheten Sjötorp 31.pdf                                                                                                                                                    

4_ADM_2020_448_Yttrande fr Fortifikationsverket.pdf                                                                                                                                                    

5_ADM_2020_448_Yttrande bilaga 1 från fastighetsägare av fastigheten Sjötorp 31.pdf                                                                                                                                                    

1_ADM_2020_448_Svar på motion.pdf                                                                                                                                                    

2_ADM_2020_448_Motion.pdf 
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Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad 

Motionären 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum:    

Diarienummer: KS2020.0286-2 

Handläggare: Bas Thijssen 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skovde.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 

Förening 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att besluta att Skövde kommun till Kommuninvest 

ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 5 355 500 kronor samt att 

kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att besluta att bemyndiga kommunstyrelse att besluta 

om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 

krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 

1 300 kronor per invånare. 

 

Kommunstyrelse beslutar att bemyndiga ekonomichefen Maria Vaziri att för kommunstyrelsen 

räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.  

 

Bakgrund 

 

Om Kommuninvest 

Skövde kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 

Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 

kommunala sektorn i finansieringsfrågor.  

 

Upplånings - och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 

Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs 

upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till 

en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

 

Inbetalning av kapitalinsats 

 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 

obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 

medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 

tilläggsinsats. 

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 

kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den 
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Handläggare: Bas Thijssen 
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Skövde kommun, 54183 Skövde 
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nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare 

för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 

enligt följande: 

 
År Kapitalinsats (kr/invånare) 

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst 

uppgår till ovan angivna belopp. 

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en 

insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per 

invånare för kommuner. 

 

Handlingar 

Information om kapitalisering.docx                                                                                                                                                    

Beslut, KS 2021-03-08, Ärende 39/21, Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 

Förening 

 

Skickas till 

 

 

Handläggare 

Bas Thijssen 

Kommunstyrelsen 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 
 

 

 

 
 

 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 

1 Bakgrund 

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 

insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 

förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 

lekmannarevisorerna uppdrag.  

 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 

Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 

och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 

Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 

av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 

Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 

myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 

Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 

1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  

 

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 

kapitaliseringen av Kommuninvest. 

 

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 

föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 

Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  

 

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  

 

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 

inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 

beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 

som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 

Samtliga medlemmar 

2020-09-03 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 

högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 

som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 

 

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 

900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  

 

Insatskapital för kommuner År  

1000 kr/invånare  2021 

1100 kr/invånare  2022 

1200 kr/invånare  2023 

1300 kr/invånare  2024 

 

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 

regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 

vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 

 

Insatskapital för regioner År  

200 kr/invånare  2021 

220 kr/invånare  2022 

240 kr/invånare  2023 

260 kr/invånare  2024 

 

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 

första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 

respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 

 Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 

vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 

gör.  

 

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 

föreningsstämman beslutade. 

 

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 

Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 

tecknade lånet. 

 

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 

anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 

 

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 

belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 

 

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 

förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 

insatskapital. 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

 

 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 

enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 

eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 

på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 

 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.  

 

https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-

2020.pdf  

 

3 Tidsplan 

Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 

medlemmarnas insatser. 

 

30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.  

 

20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 

motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 

rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 

som förlagslånet utbetalas till.) 

 

30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 

 

30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 

 

30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. 

 

30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 

 

4 Bilagor 

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 

 

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 

medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 

förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 

 

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 

respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 

medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 

förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

5 Övrigt 

 

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 

motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 

för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 

medlemmen informera Kommuninvest om detta. 

 

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 

kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 

på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  

 

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 

alternativt 070-340 39 83. 

 

 

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

 

 

Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 

Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
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KSAU § 28/21 
Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk Förening 

KS2020.0286 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-24 28/21 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att besluta att Skövde kommun till 

Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 

5 355 500 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 

med anledning av inbetalningen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att besluta att bemyndiga 

kommunstyrelse att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 

kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 

2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per 

invånare. 

 

Kommunstyrelse beslutar att bemyndiga ekonomichefen Maria Vaziri att för 

kommunstyrelsen räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna 

enligt besluten ovan.  

 

Bakgrund 

Kommuninvest 

Skövde kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 

Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 

den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.  

 

Upplånings - och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests 

kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 

göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 

institutioner. 

 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom 

en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 

medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 

tilläggsinsats. 

 
Om  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 

på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
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medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 

260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 

utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 

successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare) 

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 

minst uppgår till ovan angivna belopp. 

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 

med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 

kronor per invånare för kommuner. 

 

Handlingar 

Information om kapitalisering.docx 

Skickas till 

Bas Thijssen, finanscontroller  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Revidering av policy för intern kontroll 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade policyn för intern kontroll för 

Skövde kommun. 

 

Bakgrund 

Utifrån nya förhållanden och arbetssätt kopplat till arbetet med intern kontroll i 

Skövde kommun har behovet av en översyn samt revidering av policyn för intern 

kontroll framkommit. Policyn fastslogs senast av kommunfullmäktige år 2013 varpå 

ett nytt beslut också anses angeläget. Syftet med revideringen har varit att förtydliga 

ansvar och roller kopplat till området samt skapa grundläggande utgångspunkter för 

området.  

Nedan redogörs för de viktigaste förändringar som skett i policyn. 

 I den nya policyn framgår att Skövde kommuns synsätt på intern kontroll 

utgår från den allmänt vedertagna COSO-modellen. 

 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) föreslår en struktur för 

att utforma, implementera och förvalta intern styrning och kontroll samt bedöma dess effektivitet i alla 

olika typer av organisationer. Modellen har tre dimensioner; mål, organisation och process samt 

kontrollkomponenter. Kontrollkomponenterna är kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, tillsyn 

och information och kommunikation. 

Kontrollmiljön utgör grunden för en god intern kontroll och de andra fyra komponenterna i COSO-

modellen. Kontrollmiljön handlar om organisationens struktur, kultur, ledarskap och kompetens.  

Struktur innebär tydlighet i uppdrag, ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande, riktlinjer och rutiner 

mm. Kultur är de normer och värderingar som finns i organisationen. Ledarskapet yttrar sig som en 

kombination av struktur och kulturen. Grundläggande är också personalens kompetens och 

förutsättningar. En aktuell riskanalys är en förutsättning för en god intern kontroll.  

Riskanalyser ska därför genomföras. Det handlar om att ringa in de viktigaste riskerna som på olika 

sätt kan hindra eller hota verksamheten. Inom ramen för intern kontroll omfattar riskanalysen att 

identifiera och värdera risker, samt besluta om och hur dessa risker ska hanteras.  

Kontrollaktiviteter utformas i förhållande till den riskanalys som utförts och syftar till att minimera 

och motverka risker. Vissa kontrollaktiviteter kan vara direkta och rikta sig mot en specifik rutin, 
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Webbplats 

Skovde.se 

 

process eller system. De kan även vara mer indirekta som till exempel informationsinsatser eller 

utbildningar. Målsättningen är att så långt det är motiverat, integrera kontrollaktiviteterna i 

verksamhetens ordinarie processer, rutiner och system. Det är viktigt att varje organisation utformar 

sitt behov av bekräftelse och trygghet, utifrån de specifika risker och förutsättningar dem verkar under. 

Det interna kontrollsystemet ska systematiskt övervakas, följas upp och utvärderas för att säkerställa 

kvaliteten på den interna kontrollen. Detta kan hanteras genom verksamhetens egna granskningar av 

kontroller, självutvärderingar eller oberoende testning och utvärdering inom riktade områden eller 

systemet i helhet. Det senare kan exempelvis ske genom externa utvärderande organ såsom 

externrevisorer eller rådgivare. 

En väl fungerande information och kommunikation är en grundläggande förutsättning för att uppnå en 

effektiv styrning och intern kontroll. Informationen måste vara aktuell, tillräcklig, begriplig och 

tillgänglig. Transparensen är viktig och att informationen och kommunikationen flödar i alla 

riktningar. Det är också viktigt att ledningen, på olika nivåer i organisationen, säkerställs få den 

information som behövs för att styra, följa upp och rapportera verksamheten.   

 

 Tydliggörande i policyn att samtliga medarbetare har som skyldighet att 

rapportera noterade brister som inskränker på den interna kontrollen. 

 

 

 

Handlingar 

Policy för internkontroll_SLUTLIG                                                                                                                                                    
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1 Inledning 
Denna policy riktar sig till samtliga anställda och förtroendevalda inom Skövde kommun. 

Dokumentet är beslutat av kommunfullmäktige för att tydliggöra roller och ansvar kopplat till 

arbetet med intern kontroll.  

I kommunallagen (6 kap 6 §) tydliggörs nämndernas ansvar för den interna kontrollen. 

Nämnderna har att tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredställande sätt.  

En väl fungerande intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar 

att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen är en 

viktig del i styrsystemet, samtidigt som den bidrar till att skydda organisationen och 

medarbetarna från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador. 

2 Syfte 
Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En 

god intern kontroll skall bidra till; 

 att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, 

 att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 

ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, 

 att regler, riktlinjer, lagar och avtal efterlevs, 

 att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 

3 Modell för intern kontroll 
Skövde kommuns arbete med intern kontroll utgår från den internationellt etablerade COSO-

modellen1. COSO är ett ramverk för att utforma, implementera och förvalta intern styrning och 

kontroll samt bedöma dess effektivitet.  

 

 

 

4 Roller och ansvar 

4.1 De förtroendevaldas ansvar 

Förtroendevalda har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig.  

                                                      
1 Ramverk för intern kontroll utarbetat av Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission 
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Kommunfullmäktige 

Det är ytterst fullmäktige som ger uppdrag och ansvar till styrelser och nämnder. Fullmäktige 

förväntar sig en återkoppling för att kunna följa upp och eventuellt omprioritera, ta nya initiativ, 

och slutligen också utkräva ansvar från styrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda. I 

fullmäktiges ansvarsprövning är bedömningen av den interna kontrollen en viktig del.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har som uppdrag att leda och samordna kommunens angelägenheter och ha 

uppsikt över de andra nämnderna. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de frågor 

som kan inverka på utvecklingen och ekonomisk ställning, och ta initiativ, begära upplysningar 

och yttranden och göra de framställningar som behövs. Detta ger sammantaget styrelsen ett 

övergripande ansvar att se till att de övriga nämnderna arbetar med sin interna kontroll på ett 

tillfredställande sätt.  

Nämnden  

Nämnden har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt 

verksamhetsområde med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Det är inte nämndens uppdrag att utforma den interna kontrollen men 

däremot nämndens uppdrag är att se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna har 

att tillse att nämndspecifika riktlinjer beslutas för den interna kontrollen. 
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4.2 Roller och ansvar 

Sektorschef   

Sektorchef ansvarar för att leda arbetet med att upprätthålla en god intern kontroll inom sin 

organisation. I ansvaret ligger att vederbörande ska säkerställa att antagna styrdokument 

efterlevs för en god intern kontroll.  Sektorchef rapporterar till nämnd om hur den interna 

kontrollen fungerar. 

Verksamhetsansvariga chefer  

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att informera 

medarbetarna om antagna styrdokument samt regler och anvisningars innebörd. Chefen 

ansvarar också för att skapa förutsättningar för att dessa kan efterlevas. Vidare har de att verka 

för att de arbetssätt och metoder som används bidrar till en god intern kontroll.  

Alla medarbetare 

Alla medarbetare är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Det 

ligger i samtliga medarbetares ansvar att rapportera noterade brister som inskränker på den 

interna kontrollen.  
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KSAU § 15/21 
Revidering av policy för intern kontroll 

KS2020.0416 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 15/21 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade policyn för 

intern kontroll för Skövde kommun. 

 

Bakgrund 

Utifrån nya förhållanden och arbetssätt kopplat till arbetet med intern kontroll i Skövde 

kommun har behovet av en översyn samt revidering av policyn för intern kontroll 

framkommit. Policyn fastslogs senast av kommunfullmäktige år 2013 varpå ett nytt 

beslut också anses angeläget. Syftet med revideringen har varit att förtydliga ansvar och 

roller kopplat till området samt skapa grundläggande utgångspunkter för området.  

 

Nedan redogörs för de viktigaste förändringar som skett i policyn. 

I den nya policyn framgår att Skövde kommuns synsätt på intern kontroll utgår från den 

allmänt vedertagna COSO-modellen. 

 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) föreslår 

en struktur för att utforma, implementera och förvalta intern styrning och kontroll samt 

bedöma dess effektivitet i alla olika typer av organisationer. Modellen har tre 

dimensioner; mål, organisation och process samt kontrollkomponenter. 

Kontrollkomponenterna är kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, tillsyn och 

information och kommunikation. 

 

Kontrollmiljön utgör grunden för en god intern kontroll och de andra fyra 

komponenterna i COSO-modellen. Kontrollmiljön handlar om organisationens struktur, 

kultur, ledarskap och kompetens.  Struktur innebär tydlighet i uppdrag, 

ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande, riktlinjer och rutiner mm. Kultur är de normer 

och värderingar som finns i organisationen. Ledarskapet yttrar sig som en kombination 

av struktur och kulturen. Grundläggande är också personalens kompetens och 

förutsättningar. En aktuell riskanalys är en förutsättning för en god intern kontroll.  

 

Riskanalyser ska därför genomföras. Det handlar om att ringa in de viktigaste riskerna 

som på olika sätt kan hindra eller hota verksamheten. Inom ramen för intern kontroll 

omfattar riskanalysen att identifiera och värdera risker, samt besluta om och hur dessa 

risker ska hanteras.  

 

Kontrollaktiviteter utformas i förhållande till den riskanalys som utförts och syftar till att 

minimera och motverka risker. Vissa kontrollaktiviteter kan vara direkta och rikta sig 

mot en specifik rutin, process eller system. De kan även vara mer indirekta som till 
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exempel informationsinsatser eller utbildningar. Målsättningen är att så långt det är 

motiverat, integrera kontrollaktiviteterna i verksamhetens ordinarie processer, rutiner 

och system. Det är viktigt att varje organisation utformar sitt behov av bekräftelse och 

trygghet, utifrån de specifika risker och förutsättningar dem verkar under. 

Det interna kontrollsystemet ska systematiskt övervakas, följas upp och utvärderas för 

att säkerställa kvaliteten på den interna kontrollen. Detta kan hanteras genom 

verksamhetens egna granskningar av kontroller, självutvärderingar eller oberoende 

testning och utvärdering inom riktade områden eller systemet i helhet. Det senare kan 

exempelvis ske genom externa utvärderande organ såsom externrevisorer eller 

rådgivare. 

En väl fungerande information och kommunikation är en grundläggande förutsättning 

för att uppnå en effektiv styrning och intern kontroll. Informationen måste vara aktuell, 

tillräcklig, begriplig och tillgänglig. Transparensen är viktig och att informationen och 

kommunikationen flödar i alla riktningar. Det är också viktigt att ledningen, på olika 

nivåer i organisationen, säkerställs få den information som behövs för att styra, följa upp 

och rapportera verksamheten.   

 

Tydliggörande i policyn att samtliga medarbetare har som skyldighet att rapportera 

noterade brister som inskränker på den interna kontrollen. 

 

 

Handlingar 

Policy för internkontroll_SLUTLIG 
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Kommundirektör 
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Samtliga nämnder 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-02-02 

Diarienummer: KS2021.0065-1 

Handläggare: Sabina Cederkvarn 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skovde.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ombudgetering av investeringsmedel 2020-2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Investeringsbudgeten år 2021 utökas med 

396 946 725 kronor avseende ombudgetering från 2020. 

 

Bakgrund 

Då kommunens investeringar pågår under flera år finns behov att överföra över- och underskott mellan 

åren tills dess att projekten avslutas.  

 

Nämnderna begär att ej förbrukade investeringsmedel under år 2020 överförs till investeringsbudgeten 

år 2021. Nämnderna har inkommit med underlag gällande ombudgeteringar av investeringsmedel till 

enheten budget och analys som sammanställt materialet. Ombudgetering av nämndernas inventarier 

uppgår till 24 999 580 kronor. Ombudgeteringar kopplat till projekt uppgår till 170 397 000 kronor för 

lokaler och 123 922 296 kronor för infrastruktur. Reinvesteringar ombudgeterar ett underskott om 

7 846 000 kronor. För taxefinansierad verksamhet omförs ett överskott om 85 473 849 kronor. De 

större överskotten återfinns i följande projekt: Tak bandyplan Billingen, Äldreboende Ekedal, 

Anpassningar kök, Nolhaga kapacitetsökning, Billingens fritidsområde samt 

Mörkerkorset/Staketgatan. 

 

Handlingar 

Ombudgetering underlag för beslut (Fördelning LOKS INFRA)                                                                                                                                                    

Beslut, KS 2021-03-08, Ärende 38/21, Ombudgetering av investeringsmedel 2020-2021 

 

Skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef 

Redovisningschef 

 

Handläggare 

Sabina Cederkvarn 

Kommunstyrelsen 
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Netto

Totalt 396 946 725

Investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämnd 9 069 580

Kultur- och fritidsnämnd 5 269 000

Socialnämnd 0

Kommunstyrelsen

Inventarier 2 811 000

Projekt 123 922 296

Vård- och omsorgsnämnd 2 850 000

Servicenämnd skattefinansierad verksamhet

Inventarier 5 000 000

Lokaler 170 397 000

Reinvesteringar -7 846 000

Servicenämnd affärsverk

    Fiber 5 477 000

  Vatten och avloppsverk 79 996 849

Summa investeringsbudget 396 946 725

Exploateringsbudget

Kommunstyrelsen

Summa exploateringsbudget 0

Inventarier Netto

Barn- och utbildningsnämnd 9 069 580

Kultur- och fritidsnämnd 5 269 000

Socialnämnd 0

Kommunstyrelsen 2 811 000

Vård- och omsorgsnämnd 2 850 000

Servicenämnd skattefinansierad verksamhet 5 000 000

Summa Inventarier 24 999 580

Ombudgeteringar                                                                                 2021-02-02 sid 1

2020-2021
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Projekt 2021-02-02 sid 2

Kommunstyrelsen

Överskott

730182 Nolhagavägen Kapacitetsökning 25 597 131

730230 Mörkekorset/Staketg 14 125 999

730177 Stationsgatan Ombyggn 11 672 835

730167 Bulleråtgärder 9 865 189

730200 Kompletterande Länkar I Cykelv 8 460 380

730189 Trafiklösning Kv Vipan Hallenb 8 127 890

730169 Gruvgatan Förlängn. Fkp.Vägen 6 706 149

730155 Nolhaga Öst V.200 Etapp4 6 092 178

730135 Nolhagavägen Öst V26 Etapp 3 5 513 449

730205 Ombyggnation Dalvägen 5 308 312

730210 Ytterområde Generell 5 000 000

730124 Gatubelysningsstolpar 4 826 249

730195 Gustav Adolfs Gata Vid Köpmann 3 972 475

730201 Trafikanordningar 3 923 552

730150 Hjovägen-Mörkekorset-Resecentr 3 598 240

730227 Gc Orkanvallen 2 422 715

730121 Kollektivtrafik 2 341 121

730228 Gc Billingehov 2 299 048

730160 Brounderhåll 1 961 200

730140 Lekplatser 784 882

730222 Laddplats Arenan 595 619

730226 Allmän Plats-El 358 266

730207 Park Grubbagården 351 760

730199 Parkanpassning 335 076

730197 Kyrkparken 235 027

730151 Gc-Väg Ytskikt 102 894

730198 Almar 101 039

730170 Boulognerprojektet 2016-2018 74 658

730136 Logistiklösningar Resecentrum 49 569

Underskott

730152 Huvudgata Ytskikt -6 884 412

730220 Gc Bäckvägen -2 167 833

730154 Parkering Ytskikt -850 646

730180 Gång- & Cykelväg Österg-Bäckv. -630 437

730219 Minnesplats -126 573

730153 Lokalgata Ytskikt -89 091

730209 Laddinfrastruktur -67 674

700101 Centrumplanering -50 986

730162 Huvudgata Trafiksäkerhetf.Åtg -7 624

730218 Ytterområde Tidan -4 950

730232 Garpaparken -381

Summa 123 922 296
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Servicenämnd skattefinansierad 2021-02-02 sid 3

Överskott

710265 Tak Över Bandyplan Billingehus 29 590 000

710215 Äldreboende Ekedal 2 29 513 000

710019 Anpassningar Kök 25 230 000

710169 Billingens Fritidsområde 19 838 000

710220 Stadshuset Ombyggnad Etapp 3 11 791 000

750000 Verksamhetsanpassningar 9 586 000

710218 Actionpark 8 500 000

710231 Skattegårdens Gruppbostad 6 601 000

710199 Billingecenter 4 727 000

710240 K7 Solceller Etapp 1 4 630 000

710259 Brandåtgärder Käpplunda Gärde 4 000 000

710001 Finansierade Investering 3 875 000

710225 Mellomkvarns Förskola 3 729 000

710181 Billingen Et 1 Konstsnö & Mtb 1 646 000

710257 K14 Paviljoner Käpplunda Gärde 1 500 000

710236 Energieffektiviseringar Budg 1 130 000

710252 H22 Anpassn Kulturhuset 1 021 000

730168 Parkeringshus Mode 1 000 000

710141 Tekniska Fastighetsinve Budget 961 000

710165 Frösve Björkebacken Fsk/Skola 845 000

710201 Utebadet 763 000

710161 Nytt Låssystem Äldreboende 677 000

710187 Brandlarm Övernattning Skolor 611 000

710238 K7 Laddstolpar 572 000

710164 Mossagårdens Förskola 569 000

710140 Trädgårsstadens Skola 500 000

710192 Gruppbostad Lärarvägen 500 000

710237 Inomhusmiljö Budg 422 000

710235 Ombyggnad Helenaskolan 421 000

710174 Kavelbro Idrottshall 418 000

710228 Kulturhustorget 400 000

710239 Yta För Snöupplag Södermalmsip 332 000

710115 Ekedals Förskola 300 000

710138 Tidanskolan Tillbyggn Fsk/Skol 300 000

710163 Ekebacken Fsk 300 000

710166 Billingeskolan Utbyggnad 300 000

710191 Kavelbro Sammanbyggn Hus 1 & 3 300 000

710226 Kavelbro Utökad Byggård 300 000

710053 Anpassning Kök Ekedal 300 000

710241 K2 Takförstärkning 298 000

710264 K1 Solskydd 3 Förskolor 250 000

710263 K1 Radonåtgärder 5 Fastigheter 249 000

710258 K1 Oml Dagva T-Dala Skola Bran 244 000

710193 Lss Utök Dagl Vht Kylarvägen 200 000

710262 K1 Framdragn Va Till Vristulve 200 000

710261 K5 Utrymningstrappa Eriksdalsk 180 000

710024 Upprustning Skolgårdar 173 000

710209 Dalvägens Förskola 155 000

710043 Anpassning Kök Akuta Åtg 49 000

710242 K1 Cyckelparker Billingen 35 000
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2020-02-04 sid 4

Underskott

710229 Infrastruktur Billingen -3 257 000

710251 H22 Rydskolan Hemtjänst Et 1 -2 885 000

710256 Paviljong Horsås -857 000

710276 Ombyggn Kök Västerhöjdsgymn -683 000

710222 Gruppbostad Tingshusbacken -470 000

710200 Slalombacke -351 000

710273 H22 Anpassning Kv. Lönnen -275 000

710274 K7 Ny Elmatning Billingsdals Ä -186 000

710275 Ombyggn Verkstadsvägen 2 -157 000

710266 H22 Erik Uggla -141 000

710272 Kök O Matsal Lundagården -139 000

710253 Saml Barn- O Elevhälsa Lundens -123 000

710270 Anpassn Normalmskolan Kök -99 000

710271 Anpassn Tidans Äb Kök -11 000

SUMMA LOKALER 170 397 000

Underskott reinvestering

720000 Reinvestering -7 846 000

Summa -7 846 000
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Servicenämnd affärsverk 2021-02-02 sid 5

Överskott Fiber
761001 Fibernät 5 477 000

Överskott VA

780122 Anpassning Av Stadskvarn 95 224 049

780135 Knistad 6 234 332

780108 Va-Ledningar Till Vristulven 6 207 939

780134 2303 Fredriksberg 3 000 000

740000 Inv Reningsverk Budget 2 595 400

780120 Dagvattenfördröjning 2 000 000

780133 2700 Anpassning Timmersdala 2 000 000

780091 Östra Vatten Matningen 1 129 503

720000 Inv Dricksvattenanl Budget 1 123 300

780136 1406 Bergelid Tst Vristulven 860 073

780131 Oml Tryckspill Lilleg-Ekängen 756 460

780118 Tingsv Hentorpsv- Vattenle 240 568

780115 Va Till Truvet Pågående Arbete 225 606

Underskott VA

780123 2601 Gallerbyggnad, Inlopp -24 258 070

780128 2619 Bio 4 -5 341 668

780125 2620 Filterbyggnad -5 179 404

780102 Böja -3 093 232

780004 Nyanläggningar Serviser -1 954 407

780126 2603 Sandfång -1 454 861

780124 2602 Externslammottagning -266 940

730000 Inv Spillvattenanläggn Budget -51 800

Summa VA 79 996 849

Summa Projekt 371 947 145
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   
 

 

KSAU § 27/21 
Ombudgetering av investeringsmedel 2020-2021 

KS2021.0065 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-24 27/21 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Investeringsbudgeten år 2021 

utökas med 396 946 725 kronor avseende ombudgetering från 2020. 

 

Bakgrund 

Då kommunens investeringar pågår under flera år finns behov att överföra över- och 

underskott mellan åren tills dess att projekten avslutas.  

 

Nämnderna begär att ej förbrukade investeringsmedel under år 2020 överförs till 

investeringsbudgeten år 2021. Nämnderna har inkommit med underlag gällande 

ombudgeteringar av investeringsmedel till enheten budget och analys som sammanställt 

materialet. Ombudgetering av nämndernas inventarier uppgår till 24 999 580 kronor. 

Ombudgeteringar kopplat till projekt uppgår till 170 397 000 kronor för lokaler och 

123 922 296 kronor för infrastruktur. Reinvesteringar ombudgeterar ett underskott om 

7 846 000 kronor. För taxefinansierad verksamhet omförs ett överskott om 85 473 849 

kronor. De större överskotten återfinns i följande projekt: Tak bandyplan Billingen, 

Äldreboende Ekedal, Anpassningar kök, Nolhaga kapacitetsökning, Billingens 

fritidsområde samt Mörkerkorset/Staketgatan. 

 

Handlingar 

Ombudgetering underlag för beslut (Fördelning LOKS INFRA) 

Skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef 

Redovisningschef 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-02-05 

Diarienummer: KS2020.0034-17 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skovde.se 

 

Kommunfullmäktige 

Rapport om gynnande beslut som inte verkställts 2021, 

kvartal 4 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Gynnande beslut som enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och enligt LSS som inte verkställts 

inom tre månader från dagen för beslut ska rapporteras till IVO, kommunrevisorer och 

kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 § F-h (SoL). Rapporteringen gäller även beslut som inte 

verkställts på nytt efter att verkställigheten avbrutits. 

 

SSO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap § 6 F-h:2 

SvO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade § 28 F-g:76 

 

 

Handlingar 

Kvartalsrapport Q4 2020 sektor socialtjänst                                                                                                                                                    

VON § 12/21 Rapportering enligt lag om stöd och service tillvissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g 

av ejverkställda beslut enligt 9 § LSS, kvarProtokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden 

sammanträde den 2021-02-26                                                                                                                                                    

Bilaga till rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g ....pdf                                                                                                                                                    

Rapport till kommunfullmäktige_IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 4 2020.pdf                                                                                                                                                    

VON § 13/21 Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 f-h § av ej verkställda beslut 

enligt 4 kap.1 § SoL, 2020 kvartal 4                                                                                                                                                    

Rapport till kommunfullmäktige_IVO av ej verkställda beslut SoL kvartal 4 2020.pdf 

 

Skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Socialnämnden 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-02-05 

Diarienummer: KS2020.0034-17 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skovde.se 

 

Handläggare 

Agneta Tilly 

Kommunstyrelsen 
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Vård- och omsorgsnämnden   
 

 

VON § 13/21 
Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 
6 f-h § av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL, 
2020 kvartal 4. 

VON2020.0011 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Vård- och omsorgsnämnden 2021-02-26 13/21 

 

 

Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden godkänner framtagen rapport. 

 

Bakgrund 

Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut 

enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och enligt LSS som ej verkställts inom tre månader 

från dagen för beslutet, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten gäller 

även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits. 

 

Aktuell statistik 

För kvartal fyra 2020 skickades 11 individrapporter till IVO gällande beslut enligt Sol 

som ej verkställts inom tre månader. Av de 11 besluten gällde 11 beslut särskilt boende. 

Under perioden har 1 av besluten verkställts eller avslutats av annan orsak. 

 

För kvartal fyra 2020 skickades 8 individrapporter till IVO gällande avbrott i 

verkställighet och där biståndet enligt Sol inte åter verkställts inom 3 månader. Av de 8 

besluten gällde 4 beslut dagverksamhet och 4 beslut hemtjänst. 

Orsaker till att beslut ej verkställts enligt Sol. 

 

Särskilt boende för äldre.  

   

*En person har väntat 399 dagar om att få erbjudande om äldreboende. Personen har 

starka önskemål om äldreboende Billingsdal i Timmersdala på grund av att personen bor 

i närområdet. Har erbjudits äldreboende Billingsdal flera gånger men avböjt detta 

eftersom vederbörande flyttat in i trygghetsbostäder och upplever att det fungerar bra. 

 

*En person har väntat 342 dagar på äldreboende med önskemål om äldreboende 

Centralt. Har vid flera tillfällen avböjt erbjudande om äldreboende, bland annat Boken 

och Nya Ekedal. Detta då anhöriga upplever att det fungerar bra i ordinärt boende. Bor 

under väntetiden i trygghetsbostad med insatser från hemtjänsten. Har nu accepterat 

erbjudande om äldreboende och inväntar flytt dit. Äldreboendet är redo att ta emot sedan 

länge men anhöriga har dragit ut på processen.  



30/21 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts 2020, kvartal 4 - KS2020.0034-17 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts 2020, kvartal 4 : VON § 13/21 Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 f-h § av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL, 2020 kvartal 4

Skövde kommun  Protokollsutdrag                         13 
(19) 
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*En person har väntat 314 dagar på erbjudande om äldreboende med mycket starka 

önskemål om Äldreboende Ekedal avd. 3. Vill inte motta något erbjudande om annat 

äldreboende. Har en nära relation med annan person som befinner sig där. Bor under 

väntetiden i ordinärt boende med insatser från hemtjänsten. Har sammanlagt mottagit tre 

erbjudande om äldreboende men avböjt samtliga då den efterfrågade avdelningen.  

 

*En person har väntat 293 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om 

central placering. Har erbjudits äldreboende flera gånger men avböjt med motivering att 

det går bra i ordinärt boende. Vederbörande känner också oro inför pandemin med 

Covid-19. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende från hemtjänst. 

 

*En person har väntat 282 dagar på erbjudande om äldreboende centralt. Har flera 

gånger erbjudits äldreboende centralt men avböjt då vederbörande drabbats av Covid-19 

med komplikationer därefter. Vill avvakta med fler erbjudande tills våren 2021.  

 

*En person har väntat 272 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om 

enbart Norrmalms äldreboende. Personen har avböjt flera erbjudanden med hänvisning 

till oro för Covid-19, betänkligheter gällande besöksrestriktioner samt att det ej varit 

efterfrågat äldreboende. Vill avvakta flytt så länge det går.  

 

*En person har väntat 196 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om 

placering centralt. Har fått flera erbjudande om äldreboende centralt som avböjts då 

vederbörande inte känner sig redo att flytta samt att det finns en oro runt Covid-19. Vill 

avvakta och få fler erbjudanden under våren 2021.  

 

*En person har väntat 192 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om 

placering centralt. Har fått flera erbjudande om äldreboende centralt som avböjts då 

vederbörande inte känner sig redo att flytta. Har hemtjänstinsatser i ordinärt boende.  

 

*En person har väntat 167 dagar på erbjudande om äldreboende med önskan om Bokens 

äldreboende. Har fått flera erbjudanden om äldreboende bland annat efterfrågat 

äldreboende men avböjt dessa. Accepterade tillslut erbjudande om Ekedals äldreboende 

och flyttade in 2020-12-29. 

 

*En person har väntat 115 dagar på erbjudande om äldreboende med önskan om 

Hentorps äldreboende. Har fått flera erbjudanden om äldreboende bland annat 

efterfrågat äldreboende men avböjt dessa. Har under väntetiden insatser av hemtjänst i 

ordinärt boende samt växelvård på Ekedals korttid.  

 

*En person har väntat 113 dagar på erbjudande om äldreboende utan särskilda önskemål 

om placering. Har fått flera erbjudanden om äldreboende men avböjt dessa då 

vederbörande absolut inte vill flytta. Har under väntetiden insatser av hemtjänst i 

ordinärt boende. 

 

Orsaker till avbrott i verkställighet och där biståndet enligt Sol inte åter 
verkställts inom 3 månader. 

 

Dagverksamhet. 
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Totalt har vi 8 enskilda verkställigheter avseende dagverksamhet där vi valt att avbryta 

verkställigheten och där biståndet enligt Sol inte åter verkställts inom 3 månader. Det är 

15 färre jämfört med föregående rapportering. Åtgärden vidtogs därför att 

kommunledningen 2020-03-13 fattade beslut om att stänga verksamheten för 

dagverksamhet med anledning av pandemin Covid-19. Den sociala dagverksamheten 

öppnade med start i början av september därför har flera nu återgått fullt ut till sin 

beviljade vistelse på dagverksamheten.  

 

Omvårdnadspersonalen tog initialt i nedstängningen av verksamheten kontakt med 

samtliga personer som vid den tidpunkten hade verkställda beslut om dagverksamhet. I 

samtalen delgavs information om stängning av verksamheten med omedelbar verkan, 

kontaktuppgifter till biståndsenheten och kontaktuppgifter till enhetschef för 

dagverksamhet vid eventuella frågor. Efter att verksamheten stängts har 

biståndsbedömare haft kontakt med de enskilda personerna och deras familjer. Vid 

behov har personerna erbjudits korttid för att tillgodose deras behov och avlasta deras 

familjer.   

 

Omvårdnadspersonalen har haft regelbunden telefonkontakt med personerna och deras 

familjer för att följa upp situationen i hemmet. Från vecka 21 har omvårdnadspersonalen 

erbjudit hembesök till personerna och på det sättet erbjudit stöd. Omvårdnadspersonal 

har vid hembesöken bland annat gått promenader med den enskilde vilket varit mycket 

uppskattat och efterfrågat. I de fall omvårdnadspersonalen upplevt situationen i hemmet 

som ansträngd har de uppmärksammat personerna om möjligheten till ytterligare 

stöttning samt varit behjälpliga att förmedla detta behov till ansvarig biståndsbedömare. 

Flera av dessa personer har i ett senare skede bedömts vara i behov av korttid och har 

därefter i perioder befunnit sig på korttiden. Flera personer har också erbjudits och 

därefter flyttat in på äldreboende.  

 

Hemtjänst.  

 

Efter kvartal fyra summerats har 4 individrapporter rapporterats.  

 

Dessa individrapporter avser personer vars beslut om en specifik hemtjänstinsats delvis 

utförts eller utförts på annat sätt.  

 

- Det handlar om ledsagning till inköp där de enskilda inte följt med till affär utan 

där omvårdnadspersonalen utför inköpen på egen hand åt de enskilda. Detta 

pga. oro för Covid-19 och den eventuella smittorisk som affären inneburit för 

den enskilde. 

- Det handlar om avlösning i hemmet där de enskilda avböjt detta pga. oro för 

eventuell smittorisk som omvårdnadspersonal skulle kunna innebära när de 

träder in i hemmiljön.  

- Det handlar om personer som haft dusch samt städ flera gånger i veckan där de 

enskilda valt att avstå några av tillfällena. 

 

 

 

Tabellen visar antalet inlämnade individrapporter från det att lagen trädde ikraft. 
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  Inlämnade SOS ansökt om Länsrättens/Förvaltningsrättens  

  
individrapporte

r särskild avgift dom 

2006 kv.3-4 44 8 112 000 kr 

2007 82 1 10 550 kr 

2008 92     

2009 25 

  2010 72 

  2011 126 

  2012  109 

  2013  57 

  2014  15 

  2015  21 

  2016 33 

  2017  22   

2018  18   

2019  37   

2020 252   

summa 1005 9 122 550 kr 

 

 

 

Handlingar 

Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut SoL kvartal 4 2020 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Planeringsledare SoL 
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Sektorvård och omsorg 2021-01-08
Niklas Börjesson
planeringsledare

1

Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f – h ,
2020 kvartal 4.

Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen som ej verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på
nytt efter det att verkställigheten avbrutits. (Statistikrapport till kommunfullmäktige).

Period: 2020-10-01—2020-12-31.

Antal
Gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader enligt Sol. 11
Typ av beslut: Antal dagar från beslut:
Särskilt boende 11* 399, 342, 314, 293, 282,

272, 196, 192, 167, 115,
113.

Kvinnor 8
Män 3

*Av dessa beslut har 1 beslut verkställts eller avslutats under perioden.

Antal
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Sektorvård och omsorg 2021-01-08
Niklas Börjesson
planeringsledare

2

Avbrott i verkställighet och där
biståndet enligt Solinte åter
verkställts inom 3 månader.

8

Typ av beslut: Antal dagar från avbrott i
verkställighet:

Dagverksamhet 4* 293, 293, 293, 107
Hemtjänst 4* 293, 274, 274, 225
Kvinnor 4
Män 4
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VON § 12/21 
Rapportering enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4, 2020. 

VON2020.0011 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Vård- och omsorgsnämnden 2021-02-26 12/21 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner framtagen rapport. 

 

Bakgrund 

Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut 

enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO). Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt 

efter det att verkställigheten avbrutits. 

 

Aktuell statistik 

För kvartal 4 har 91 individrapporter meddelats IVO på beslut enligt LSS som ej 

verkställts inom tre månader med följande fördelning enligt nedanstående tabell. 

 

Insatstyp Antal icke verkställda 

beslut 

Antal avbrutna 

verkställigheter 

Bostad med särskild service 5  

Kontaktperson 30 27 

Personlig assistans 1  

Korttidsvistelse 1  

Daglig verksamhet 6 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar antalet inlämnade individrapporter och IVO’s beslut från det lagen trädde 

i kraft 2008. 
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 Inlämnade 

individrapporter 

IVO ansökt om 

särskild avgift 

Förvaltningsrättens 

dom 

2010 5   

2011 43   

2012 72   

2013 46   

2014 29   

2015 47   

2016 65   

2017 102   

2018 129   

2019 147   

2020 kv. 1 31   

2020 kv. 2 205   

2020 kv. 3 88   

2020 kv. 4 91   

Summa 1100   

 

Handlingar 

Bilaga till rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

28 § f-g av ej verkställda beslutenligt 9 § LSS, kvartal 4, 2020. Bakgrund till ej 

verkställda beslut 

Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 4 2020 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Processledare LSS, utvecklingsenheten sektor vård och omsorg 
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Skövde kommun 
   

Besöksadress 
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 
Skövde kommun, 541 83 Skövde 

Kontaktcenter 
Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 
skovde.se 

                                                
      
  

 

               

RAPPORT 
Datum: 2021-01-29  
Diarienummer: VON2020.0011-27 
Handläggare: Therese Södervall 
 

 

    

 

   

 

   

   

Bilaga bakgrund till ej verkställda beslut LSS kvartal 4 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bostad med särskild service - BmSS 

5 individer har väntat 926, 825, 379, 260 och 199 dagar på bostad 

med särskild service. 

 

 926 dagar - En mycket komplex individ med multipla 

diagnoser och beteendestörningar. Risk för allvarligt hot och 

våld. Kommunen har inga förutsättningar att ta emot 

individen i nuläget. Har tidigare erbjudits BmSS externt och 

tackat nej. Planering är nu dock att verkställa beslut om 

BmSS genom extern placering. Upphandling har slutförts och 

individen kommer att erbjudas placering på ett extern boende 

efter årsskiftet. Individen får i nuläget sina behov 

tillgodosedda genom insatsen personlig assistans.  

 

 825 dagar-  Individen har erbjudits lägenhet men tackat nej. 

Vid det första erbjudandet valde man att inte ens titta på 

lägenheten med hänvisning till att det ännu inte är aktuellt 

för den enskilde att flytta hemifrån. Har fått ytterligare ett 

erbjudande om lägenhet och den enskilde och företrädare har 
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varit och tittat på denna lägenhet men även denna gång valde 

man att tacka nej. Det finns i nuläget ingen lämplig lägenhet 

att erbjuda. 

 

 379 dagar – Individen har erbjudits en lägenhet och tackats ja 

till denna. Planeras för flytt efter årsskiftet. 

 

 260 dagar – Har ej fått något erbjudande då lämplig bostad 

saknas. 

 

 199 dagar – Har ej fått något erbjudande då lämplig bostad 

saknas. 

Kontaktperson 

1521, 1460, 1429, 1429, 1398, 1352, 1333, 1263, 1217, 975, 843, 791, 

730, 730, 730, 730, 730, 730, 730, 730, 730, 730, 700, 699, 699, 699, 

681, 675, 671, 637, 643, 640, 633, 617, 611, 610, 582, 520, 507, 507, 

507, 487, 485, 462, 462, 450, 444, 408, 396, 396, 324, 305, 305, 272, 

244, 183, 152 dagar. Av dessa personer som väntar på 

kontaktperson är 34 män och 23 kvinnor. En felaktig rapportering 

har upptäckts för kvartal 3 och för innevarande kvartal. Arbete 

pågår med att säkerställa informationen på individnivå. 

 

Insatsen kontaktperson enligt LSS är en insats som är svår att 

verkställa inom Skövde kommun liksom resten av landet. Det råder 

en brist på personer som vill vara kontaktperson. Det inkommer 

inte tillräckligt med intresseanmälningar till uppdraget och en del 

nya kontaktpersoner avslutar sina uppdrag efter en kortare period. 

Dock har antalet intresseanmälningar ökat. Det har också tidigare 

genomförts riktade försök från Skövde kommuns sida att hantera 

bristen på kontaktpersoner genom olika kampanjer och riktade 

ansökningar. Covid-19 är ytterligare en faktor som kan förlänga 

tiden från beslut till verkställighet. 

 

 

Korttidsvistelse  

  177 dagar - Individen har varit svårmotiverad till att starta insatsen, men 

vårdnadshavare vill att verkställigheten ska vara kvar. 
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Personlig Assistans 
 412 dagar – Individen har, sedan många år tillbaka, insatsen BmSS. Har nu 

ansökt om och fått beviljad personlig assistans. För att kunna verkställa 

insatsen behöver individen finna en lägenhet. Till följd av bostadsbrist i 

kommunen så har sektor vård och omsorg försökt finna en lösning genom att 

erbjuda individen en ledig lägenhet inom det egna beståndet. De lägenheter 

som varit tillgängliga har dock inte haft lämplig planlösning bland annat 

avseende tillgänglighet i badrum. Aktuellt är kommunen nu har erbjudit 

individen en lämplig lägenhet och individen har tackat ja till denna. Arbete 

pågår nu med att rekrytera personal. Insatsen kommer med stor sannolikhet 

kunna verkställas under kvartal 1 2021, tills dess får individen sina behov 

tillgodosedda inom sin bostad med särskild service. 

 

Daglig verksamhet 
6 Individer har beslut om daglig verksamhet som ej verkställts. Dessa individer har 

väntat 535, 293, 293, 293, 280 och 147 dagar. 

 

 535 dagar – Individen har erbjudits sysselsättning men tackat nej. Individen 

är inte motiverad till att komma till verksamheten. 

 

 293 dagar – Verksamheten har ej kunnat erbjuda placering för sysselsättning 

till följd av Covid-19. 

 

 293 dagar – Individen har tackat nej till erbjuden placering, önskar avvakta 

med sysselsättning. 

 

 293 dagar - Verksamheten har ej kunnat erbjuda placering för sysselsättning 

till följd av Covid-19. 

 

 280 dagar – Individen har erbjudits sysselsättning men tackat nej. 

Arbetscoach söker kontakt med individen via telefon och brev för uppföljning. 

 

 147 dagar - Verksamheten har ej kunnat erbjuda placering för sysselsättning 

till följd av Covid-19. 

 

21 individer har avbrutna verkställigheter. De har väntat 345, 293, 293, 293, 293, 

293, 293, 293, 274, 197, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 107 och 106 

dagar på att få insatsen verkställd på nytt 

Den 13 mars, 2020, stängdes verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och beslut i sektorns ledningsgrupp för att förhindra spridning 
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av Covid-19. Verksamheten öppnade igen 13 september. Merparten av de individer 

med avbrott i sin verkställighet till följd av stängningen har nu återigen insatsen 

verkställd. Undantaget de som rapporteras nedan. 

 

 345 dagar – Placering har avbrutits. Arbete pågår med att hitta en ny 

arbetsplats. 

 

 293 dagar – Arbetsplatsen är stängd p.g.a Covid-19 

 

 293 dagar – Individen är tjänsteleding för studier 

 

 293 dagar – Individen är sjukskriven 

 

 293 dagar – Avbrott i verkställighet till följd av Covid-19 

 

 293 dagar – Individen är sjukskriven 

 

 293 dagar – Individen har fått erbjudande om arbetsplats och även testat 

arbetsplatser, men tackar nej till de platser som erbjudits. 

 

 293 dagar - Avbrott i verkställighet till följd av Covid-19 

 

 274 dagar – Avbrott i verkställighet till följd av Covid-19 

 

 197 dagar – Individen är på behandlingshem 

 

 129 dagar – 9 individer i samma verksamhet har avbrott i verkställigheten 

p.g.a Covid-19. Verksamheten har gjort anpassningar för att minska risken 

för smitta bland annat genom att minska gruppstorleken. Individerna har 

dock valt att stanna hemma till följd av oro för smitta. 

 

 107 dagar – Individen har inte kommit till arbetsplatsen, är ej motiverad till 

insatsen. 

 

 106 dagar – Individen är sjukskriven 
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Skövde kommun 
   

Besöksadress 
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 
Skövde kommun, 541 83 Skövde 

Kontaktcenter 
Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 
skovde.se 

                                                
      
  

 

               

RAPPORT 
Datum: 2021-01-29  
Diarienummer: VON2020.0011-28 
Handläggare: Therese Södervall 
 

 

    

 

   

 

   

   

Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda 

beslut LSS kvartal 4 2020 

 
Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt LSS som ej verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten gäller även beslut 
som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits 
(statistikrapport till kommunfullmäktige).  

  
Period: 2020-10-01—2020-12-31  
 

  Antal    
  Gynnande beslut som ej verkställts 

inom tre månader enligt LSS  
  
  

Typ av beslut:    Antal dagar från beslut:   

Kontaktperson  57  1521, 1460, 1429, 1429, 1398, 1352, 1333, 

1263, 1217, 975, 843, 791, 730, 730, 730, 

730, 730, 730, 730, 730, 730, 730, 700, 

699, 699, 699, 681, 675, 671, 637, 643, 

640, 633, 617, 611, 610, 582, 520, 507, 

507, 507, 487, 485, 462, 462, 450, 444, 

408, 396, 396, 324, 305, 305, 272, 244, 

183, 152  

Korttidsvistelse   1  177  

Bostad med särskild service  5  926, 825, 379, 260, 199  

Personlig assistans  1  412  

Daglig verksamhet  27    

Kvinnor  33    

Män   58    
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-02-08 

Diarienummer: KS2021.0071-1 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skovde.se 

 

Kommunfullmäktige 

Val av förtroendevalda att ingå i politikergrupp inför ny 

mandatperiod 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till politikergrupp inför mandatperioden november 2022 – 2026 utse 

följande förtroendevalda: 

Katarina Jonsson (M), kommunalråd  

Ulrica Johansson (C), kommunalråd 

Johan Ask (S), oppositionsråd 

För Moderaterna: 

Theres Sahlström (M)  

Martin Odenö (M)  

För Centerpartiet: 

Orvar Eriksson (C) 

Klas Hedenberg (C) 

För Kristdemokraterna: 

Marianne Gustafson (KD)  

Patrik Carlsson (KD) 

För Liberalerna: 

Christer Winbäck (L) 

Ulla-Britt Hagström (L)  

För Socialdemokraterna: 

Maria Hjärtqvist (S) 

Eva Larsson (S) 

För Miljöpartiet: 

Emil Forslund (MP) 

Janette Leinonen (MP)  

För Vänsterpartiet: 

Gabryjel Blom (V) 

Rikard Ornblad (V) 

För Sverigedemokraterna: 

Jerzy Kucier (SD) 

Anders Friedländer (SD) 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-02-08 

Diarienummer: KS2021.0071-1 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skovde.se 

 

Bakgrund 

Skövde kommun tillämpar ett arbetssätt där en parlamentarisk grupp förtroendevalda tillsätts inför 

varje ny mandatperiod. Politikergruppen har till uppgift att se över och ta fram förslag till eventuella 

förändringar i hur ansvar ska fördelas mellan nämnder, antal ledamöter i nämnder och styrelser, 

regelverk för arvodering, arbetsformer för förtroendevalda i olika roller samt andra frågor av betydelse 

för förtroendevaldas organisering och arbetssätt. Politikergruppens förslag till beslut ska läggas fram i 

god tid innan den nya mandatperioden börjar. 

Politikergruppen består av kommunalråden samt två representanter vardera för de partier som finns 

representerade i kommunfullmäktige. 

Handlingar 

         

Skickas till 

Handläggare arvoden 

Kanslichef 

 

Handläggare 

Agneta Tilly 

Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-02-18 

Diarienummer: KS2021.0005-4 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skovde.se 

 

Kommunfullmäktige 

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 29 mars  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda. 

 

Bakgrund 

Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls till kommunfullmäktige. 

Handlingar 

KS2020.0324-13 Beslut, KS 2021-03-08, Ärende 18_21, Medborgarförslag om cykelväg bredvid 

Lerdal 617410_1_1                                                                                                                                                    

KS2020.0302-13 Beslut, KS 2021-03-08, Ärende 17_21, Medborgarförslag om att skapa förutsättning 

617408_1_1 

 

Skickas till 

 

 

Handläggare 

Agneta Tilly 

Kommunstyrelsen 
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