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KF § 50/22
Fastställande av dagordning

Behandlat av

Datum

Ärende

Kommunfullmäktige

2022-05-30

50/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.
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KF § 51/22
Anmälan av nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige

Behandlat av

Datum

Ärende

Kommunfullmäktige

2022-05-30

51/22

Beslut
Anmälan från Länsstyrelsen
Johan Khalaf (M), ny ledamot
Pär Bönnestig (M), ny ledamot
Nicklas Johansson (M), ny ersättare
Johan Fogelberg (M), ny ersättare
Emilia Uvesten Gustafsson (C), ny ersättare

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

7(68)

KF § 52/22
Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

Behandlat av

Datum

Ärende

Kommunfullmäktige

2022-05-30

52/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna den inkomna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Bakgrund
En motion har lämnats in av Göran Segerstedt (SD) i vilken finns förslag om dränering av
och belysning på Claesborgs fotbollsplan.
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KF § 53/22
Frågor och Interpellationer

Behandlat av

Datum

Ärende

Kommunfullmäktige

2022-05-30

53/22

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att inga frågor eller interpellationer har ställts till dagens
sammanträde.
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KF § 54/22
Svar på motion om att sätta ut bikupor i parkerna (V)
KS2021.0360

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

99/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

108/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

54/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande

Ulrica Johansson (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
avslå motionen.
Dag Fredriksson (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen.
Bakgrund
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att placera ut bikupor i Skövde kommuns
parker och grönområden. Med hotet mot våra klimat samt riskerna med minskad biologisk
mångfald yrkar Vänsterpartiet att Skövde kommun som en växande stad borde satsa på att
placera ut bikupor i våra parker för att öka förekomsten av bin. Samt informera våra
besökare om binas nytta och positiva påverkan på staden och miljön.
Motivering av beslut
Sektor samhällsbyggnad yrkar på ett avslag på motionen efter dialog med utförare på Sektor
service och gruppchef naturlaget, då hen ser att det är mycket jobb med skötsel och potential
skadegörelse på kuporna. Sektor service påtalar också att det saknas utbildning samt tidsbrist
i att sköta och förvalta dessa samhällen. Bihållning omfattas av djurskyddslagen vilket
ställer stora krav kring hantering och skötsel, dessa krav ser vi att det blir svårt att uppfylla.
Sektor samhällsbyggnad har även haft dialog med biodlarföreningen i Skövde där dom
också ser problem med att ha samhällen i våra offentliga ytor kopplat till skötsel och rädsla
med bi i närheten av offentliga parker där besökare vistas för rekreation. Att
biodlarföreningen skulle sköta och ansvara för bisamhällena är också svårt enligt
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föreningen, då det krävs många samhällen för att det ska bli lönsamt och när dom sprids ut i
våra offentliga rum blir det svårt att sköta. Sektor samhällsbyggnad yrkar även på avslag då
det är vilda pollinatörer som har det svårast i vårt samhälle idag. För att gynna just dessa
pollinatörer jobbar vi redan med flera projekt för att skapa fler boplatser och miljöer för
insekterna att etablera sig.
Handlingar
Svar på medborgarförslag.pdf
Motion.pdf
Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KF § 55/22
Svar på motion om att öka ersättningen till Kvinnohuset
Tranan
KS2021.0382

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

101/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

110/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

55/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Yrkande

Ulrica Johansson (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
bifalla motionen.
Anita Löfgren (S), Monica Green (S), Dag Fredrfiksson (V), Emil Forslund (MP), Jerzy
Kucier (SD), Theres Sahlström (M), Christer Winbäck (L), Josef Fransson (SD) och
Gabryjel Blom (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen.
Protokollsanteckning

Dag Fredriksson (V) lämnar in följande protokollsanteckning:
Vänsterpartiet vill i framtiden i enlighet med sin budget för 2022-2024 höja anslaget till
Tranan till 500 tkr, motsvarande 9 kr/invånare enligt befintlig finansieringsmodell.
Bakgrund
Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen har inkommit med en motion om att
Skövde kommuns bidrag till kvinnohuset Tranan ska höjas från 5 kr/invånare till 6 kr/inv fr
o m 2023. 2022-01-26 beslutade kommunstyrelsen remittera ärendet till socialnämnden
vilka inkommit med ett yttrande.
Socialnämndens yttrande;
Kvinnohuset Tranan är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden förening som
arbetar aktivt för att motverka alla former av våld. Kvinnohuset Tranan bedriver stödjande
arbete i form av skyddat boende, öppen samtalsmottagning och jourverksamhet för kvinnor
och barn som utsatts eller riskerar utsättas för våld.
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Skövde kommun har sedan ca tio år tillbaka ett avtal med Kvinnohuset Tranan. Avtalets
innehåll har förändrats över tid och från 2019 skrevs det om till en överenskommelse om
idéburet offentligt partnerskap. Syftet med överenskommelsen är att främja delaktighet och
lokal utveckling i Skaraborg genom stabila, långsiktiga och ömsesidiga relationer mellan
kommunerna och Kvinnohuset Tranan, där vi tillsammans ska bidra till en positiv utveckling
för våra medborgare genom att ge våldsutsatta stöd och skydd, minska våldet i samhället och
verka för ett samhälle fritt från våld. Från 2015 var den överenskomna ersättningen till
kvinnohuset Tranan 4 kr/invånare och from 2019 har den varit 5 kr/invånare. Tidigare var
alla kommuner i Skaraborg med och bidrog ekonomiskt till Tranan, men fr o m 2022 är det
endast sju kommuner kvar, varav Skövde är en. Överenskommelsen med Kvinnohuset
Tranan löper ut 2022-12-31.
Socialnämnden ansvarar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, vilket bl a sker
genom egna stödresurser. Verksamheten vid Kvinnohuset Tranan utgör ett komplement till
socialtjänstens egna resurser och kan ibland vara en lättare väg att söka stöd, än att kontakta
socialtjänsten direkt. Ett nära samarbete mellan kommun och kvinnohuset är därför viktig
för att nå så många som möjligt. Socialnämnden anser att Kvinnohuset Tranan bedriver en
viktig verksamhet och bör därför även fortsättningsvis ges ekonomiskt stöd. Bidraget till
föreningen justerades senast 2019 till 5kr/invånare, varför det kan vara rimligt att fr o m
2023 höja bidraget till 6 kr/invånare. I kommande överenskommelse vore det dock önskvärt
att det finns en indexreglering för att inte behöva fatta nya beslut kring höjning av
ersättningen.
Beredningens bedömning;
Socialnämndens bedömning är att Kvinnohuset Tranans verksamhet är ett betydelsefullt
komplement till socialnämndens arbete med att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och barn och
att bidraget bör justeras. Kommunstyrelsens arbetsutskottsberedning delar socialnämndens
uppfattning men då samarbetet kring kvinnohuset Tranan är gemensamt finansierat med
andra kommuner bör det avtalsförhållande som dessa ingått tas i beaktande. Om Skövde
kommun vill öka sitt bidrag till kvinnohuset Tranan bör detta inte avgöras i enskild
kommuns fullmäktige utan framföras av socialnämnden i förhandlingar med övriga
avtalsparter. Detta för att få till en nivå som kan ombesörja Tranans behov av medel och ett
eventuell system för indexuppräkning. Beredningen föreslår därför att motionen avslås.
Handlingar
Motion om att öka ersättningen till Kvinnohuset Tranan (S)
KF § 121/21 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag
SON § 15/22 Remissyttrande angående motion om att öka ersättningen till Kvinnohuset
Tranan
Skickas till
Socialnämnden
Motionären
Kvinnohuset Tranan
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KF § 56/22
Svar på motion om att skapa förutsättning för gestaltade
livsmiljöer (S)
KS2021.0384

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

100/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

109/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

56/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Yrkande

Ulrica Johansson (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse
motionen besvarad.
Petter Fahström (L), Theres Sahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Malin Wadman (S), Elin Hjärtqvist (S) och Gabryjel Blom (V) yrkar bifall till första attsatsen i motionen.
Yttrande
Conny Brännberg (KD)
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; att anse första att-satsen besvarad
enligt kommunstyrelsens förslag och att bifalla första att-satsen enligt yrkande från Malin
Wadman (S) mfl. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut att anse första att-satsen besvarad.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Malin Wadman, Socialdemokraterna, har i en motion föreslaget att kommunen ska skapa en
förvaltningsövergripande gestaltningsgrupp på tjänstemannanivå i syfte att arbeta fram en
översiktlig plan för gestaltade livsmiljöer i Skövdes yttertätorter. Motionären förslår också
att man ska ha medborgardialoger i samarbete med konstnärer för att få inkluderande och
långsiktigt hållbara livsmiljöer.
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Motionens intentioner bör integreras i det ordinarie arbetet med utveckling av
yttertätorterna.
Bakgrund
I en motion från 2021-11-30, har Malin Wadman (S) lyft vikten av att kommunen arbetar för
gestaltade livsmiljöer i hela Skövde kommun inklusive yttertätorterna. Wadman beskriver i
sin motion vikten av samsyn och helhetssyn på våra livsmiljöer. Arbetet med gestaltade
livsmiljöer utanför tätorten har förbättringspotential och bör få ett annat fokus. Motionens
syfte är att få fram välförankrade gestaltade livsmiljöer i hela Skövde kommun. För att nå dit
föreslår motionären att kommunen ska skapa en förvaltningsövergripande gestaltningsgrupp
på tjänstemannanivå i syfte att arbeta fram en översiktlig plan för gestaltade livsmiljöer i
Skövdes yttertätorter. Motionären förslår också att man ska ha medborgardialoger
tillsammans med konstnärer för att få inkluderande långsiktigt hållbara livsmiljöer.
Skövde kommun startat årsskiftet 18/19 upp ett arbete för att utveckla yttertätorterna i dialog
med medborgarna. Syftet med detta arbete är att tillsammans med de som bor, vistas eller
verkar i respektive tätort skapa förutsättningar för att stärka hela Skövdes attraktionskraft.
Arbetet har än så länge påbörjats i fyra av kommunens yttertätorter men målet är att
implementera arbetssättet i alla kommunens tätorter. I framtagandet av nulägesbeskrivningar
och handlingsplan ingår en bred grupp med tjänstemän som tillsammans med ortsbor,
föreningsliv och näringsidkare. Tillsammans tittar man på varje orts unika förutsättningar att
skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer. Önskemålen om konstnärlig medverkan har lyfts i
flera av dialogerna. Ett sätt som kan bidra är att utveckla Egnelska fonden att det finns
möjlighet att kunna söka medel till hela kommunen för konstnärlig medverkan.
Motionens intentioner att tillskapa inkluderande och långsiktigt hållbara livsmiljöer
överensstämmer med de ambitioner som finns i det pågående arbetet med att utveckla
yttertätorterna i dialog med medborgarna. Att tillskapa en förvaltningsövergripande
gestaltningsgrupp på tjänstemannanivå i syfte att arbete fram en översiktlig plan för
gestaltade livsmiljöer kan bli kontraproduktivt utan bör istället göras inom den ordinarie
arbetsprocessen för tätortsutveckling. Utmaningarna ser olika ut i kommunens tätorter.
Tjänstemannagruppens sammansättning kan därför också variera beroende på vilka
frågeställningar som ansetts viktiga på respektive ort. En övergripande översiktlig plan för
gestaltade livsmiljöer skulle kunna hämma det den kreativa dialog som vi sett i de orter där
arbetet har startats upp.
När man i nulägesbeskrivningarna fått fram platser och verksamheter som man önskar
utveckla kan det vara lämpligt att i ett tidigt skede samarbeta med konstnärer för att få till
mer inkluderande och långsiktigt hållbara livsmiljöer, i likhet med det motionären föreslår.
Handlingar
Motion.pdf
Svar på motion.pdf
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KF § 57/22
Svar på motion om att undersöka möjligheten att starta en
kommunal gymnasieutbildning med spelutvecklingsprofil
(S) (V) (MP)
KS2021.0396

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-13

62/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

105/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

57/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då liknande utbildning redan finns inom
samverkansområdet och Skövde kommun.
Yrkande

Marianne Gustafson (KD) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
avslå motionen.
Theres Sahlström (M) och Michael Nimstad yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Robert Ciabatti (S), Emil Forslund (MP), Gabryjel Blom (V), Johan Ask (S) och Elin
Hjärtqvist (S) yrkar bifall till motionen
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Bakgrund
Socialdemokraterna Skövde, Vänsterpartiet Skövde och Miljöpartiet det gröna Skövde, har
genom Robert Ciabatti (S), Ida Eliasson (S), Linus Sjöholm (S), Gabryjel Blom (V) och
Emil Forslund (MP) lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att undersöka
möjligheten att starta en kommunal gymnasieutbildning med spelutvecklingsprofil i
samarbete med Högskolan i Skövde. Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13 att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har anmodat
barn- och utbildningsnämnden att lämna yttrande i ärendet.
Motionärerna påtalar att ”spelbranschen är en global, kraftfullt växande marknad med ett
snabbt ökande antal såväl producenter som konsumenter, en målgrupp som dessutom
ständigt växer” samt att ”Högskolan i Skövde, inkubatorverksamheten på Gothia Science
park och kommunen tillsammans redan har skapat en kontext som visat sig vara synnerligen
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gynnsam för branschen”. Dock påtalar motionärerna vidare att Skövde som spelstad behöver
fortsätta att expandera i denna bransch och att ”ett första steg kan vara att utreda möjligheten
att starta en gymnasieutbildning med spelutvecklingsprofil i samarbete med högskolan”.
Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att nämnden och sedermera
kommunfullmäktige, har 2019-06-17 (BUN § 97/19) svarat på i stort sett likalydande motion
med beslut om att anse motionen besvarade med motivering att;
- utifrån genomförd utredning finns möjlighet att starta gymnasieprogram med inriktning
spelutveckling, med en utökad kostnad om 1.2 mkr/år,
- ovanstående utbildning finns redan inom samverkansområdet och i Skövde kommun (NTIgymnasiet).
Sektor barn- och utbildning har utifrån nyinkommen motion utrett frågan på nytt.
Utredningen visar på samma möjligheter som 2019 dock med skillnaden att kostnaden nu
ligger på 1.9 mkr. Kostnadsökningen beror på fortbildning för tre lärare, ny mjukvara i
programmeringskurser, mindre undervisningsgrupper utifrån att datakurserna inte genererar
högskolebehörighet mot spelutveckling.
Inom Gymnasium Skövde finns idag två möjliga program där en inriktning mot
spelutveckling skulle kunna startas, antingen Teknikprogrammet eller Estetiska programmet.
På Teknikprogrammet finns idag fyra inriktningar där samtliga ger behörighet till
utbildningar vid Högskolan i Skövde mot spelutveckling. På Estetiska programmet kan
spelutvecklingsprofil inrättas, dock kommer eleverna inte att vara behöriga till Högskolan i
Skövdes alla spelutvecklingsprogram. Detta på grund av att Estetiska programmet inte
uppnår Högskolans samtliga behörighetskrav i Matematik 3c och Fysik 1a. Utifrån
ovanstående anses Teknikprogrammet vara det bäst lämpade programmet av de två
programmen för inrättande av aktuell profil/inriktning.
Möjlighet till att starta en gymnasieutbildning med spelutvecklingsprofil finns inom
Gymnasium Skövde, dock med organisatoriska svårigheter och ekonomiska konsekvenser.
Av framtagen undersökning uppskattas kostnaden för denna profil/inriktning till 1.9 mkr/år.
Denna kostnad finns i dagsläget inte upptaget i barn och utbildnings-nämndens budget.
Utifrån ovanstående föreslås att motionen ska avslås.
Handlingar
Motion om att undersöka möjligheten att starta en kommunal gymnasieutbildning med
spelutvecklingsprofil (S) (V) (MP)
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-01-26 Remittering av motioner och medborgarförslag 2021
BUN § 25/22 Svar på motion om att undersöka möjligheten att starta en kommunal
gymnasieutbildning med spelutvecklingsprofil
Skickas till
Barn- och utbildning
Motionärerna
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KF § 58/22
Svar på motion om scen i Boulognerskogen (S)
KS2021.0399

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

98/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

107/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

58/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande

Ulrica Johansson (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
avslå motionen.
Petter Fahlström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Monica Green (S) och Elin Hjärtqvist (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen.
Sammanfattning
Monica Green och Elin Hjärtqvist, Socialdemokraterna, har i en motion i december 2021
föreslaget att Skövde kommun undersöker möjligheterna till att bygga en scen vid lämplig
plats i Boulognerskogen. Bedömningen är att det idag inte finns behov av en fast scen i
Boulognerskogen då kommunen har en mobil scen som kan användas på olika platser i
kommunen.
Bakgrund
Monica Green och Elin Hjärtqvist, Socialdemokraterna, har i en motion från 2021-12-09
föreslaget att Skövde kommun ska undersöka möjligheterna till att bygga en fast scen vid
lämplig plats i Boulognerskogen. Syftet är att stärka platsens attraktivitet och möjliggöra för
fler kulturyttringar i parken. De evenemang man tänker sig att scenen skulle användas till är
säsongsaktiviteter, musik och teater, motion med mera.

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

19(68)

Tankar på att bygga upp en scen i Boulognerskogen fanns redan med utvecklingsskisser för
parken från 1979. Den friluftsscen som då föreslogs låg centralt i parken. Dessa tankar blev
aldrig genomförda.
Idag finns en större grusplan mitt i parken som används för olika evenemang så som större
musikkonserter. Arrangörerna av denna typ av scenkonst har oftast med sig en egen scen
bestyckade med ljud och ljus efter det scenuppträdande de planerar genomföra.
Såväl midsommarfirande som valborgsmässofirande genomförs idag av tradition på
grusplanen med omgivande gräsytor. Andra aktiviteter som förekommer på platsen är
studentfirande, högskolefestligheter och motions- och gympass. Att ha en centralt öppen yta
som kan hysa olika typer av aktiviteter är värdefullt i en allt tätare stad.
Idag har Kultur Skövde en mobil scen i sitt ägo. Denna används huvudsakligen på
kulturhustorget men möjligheten finns att använda den på andra platser såsom i
Boulognerskogen.
I Helensparken finns en mindre scen som kan användas till för mindre scenuppträdanden.
Den har behov av viss upprustning för att bli mer funktionell och attraktiv för fler kulturoch fritidsaktiviteter.
På verksamhetsnivå har möjligheterna och nackdelarna med en ny fast scen i
Boulognerskogen diskuterats. På plussidan finns läget nära resecentrum och centrum vilket
möjliggör för fler att ta del av kulturaktiviteter i parken. Mode parkeringshus har också ökat
möjligheterna för stora arrangemang i parken. Parken skulle kunna rymma fler aktiviteter
och ett rikt kulturprogram på en utomhusscen skulle öka besöksanledningarna till såväl
stadsparken som till Skövde stad.
Några nackdelar som kan komma av en ny fast scen i Boulognerskogen är att den riskerar att
konkurrera med andra platser där det planeras för kulturaktiviteter till exempel Billingens
friluftsområde, Kulturhustorget och Helensparken. Ett kulturarrangemang i centrum ger
mervärden för stadens handel och service än om den läggs i Boulogner. En scen som inte
används kan upplevas mycket tom och ödslig. Då den sociala kontrollen i Boulogner är
begränsad kvälls- och nattetid vilket gör risken stor för att scenen blir ett tillhåll när den inte
används för uppträdanden. En ny fast scen skulle påverka kulturbudgeten negativt då mer
medel binds upp för drift och underhåll av scenen. En fast scen skulle vara i vägen för de
arrangemang som vill bygga upp en egen scen anpassad efter specifika behov vid större
turnerande evenemang. Spontanaktiviteter skulle försvåras då en fast scen kommer kräva
någon form av bokningssystem. Parken är idag en uppskattad plats för rekreation,
kontemplation vilket också bör värnas.
Kulturenheten, Gata-Naturenheten samt Next Skövde Destinationsutveckling AB har
gemensamt bedömt att det idag inte finns behov av en fast scen i Boulognerskogen.
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Svar på motion.pdf
Motion.pdf
Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
Motionären
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KF § 59/22
Svar på motion om spontanidrott i hela Skövde kommun
(S), (MP) och (V)
KS2022.0070

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

97/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

106/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

59/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Yrkande

Ulrica Johansson (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse
motionen besvarad.
Petter Fahlström (L) och Theres Sahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Malin Wadman (S), Emil Forslund (MP), Robert Ciabatti (S), Johan Ask (S) och Per
Johansson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad
Sammanfattning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i en motion förslagit att kommunen
utarbetar en grundnivå av utbud för spontanidrott som sedan ligger till grund för att göra ett
förbättringsarbete i våra yttertätorter.
Bakgrund
Socialdemokratiska, Miljöpartistiska och Vänsterpartistiska fullmäktigegruppen har genom
Malin Wadman (S), Elin Hjärtqvist (S), Jörgen Frödelius (S), Robert Ciabatti (S), Emil
Forslund (MP) och Dag Fredriksson (V) skrivit en motion där de vill stärka folkhälsan
genom att ge likvärdiga möjligheter till idrott i yttertätorter runt om i Skövde kommun. De
betonar vikten av kommunfullmäktiges beslut om folkhälsopolitisktprogram. Där en av
viljeinriktningarna lyder "Goda och jämlika livsvillkor och levnadsvanor". I programmet
står det "Vinsterna med en god folkhälsa är stora, eftersom kostnaderna för ohälsa är
betydande. Sambandet mellan en god och jämlik folkhälsa och tillväxt är väl känt, framför
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allt genom ökad produktivitet. Människor som mår bra psykiskt och fysiskt har ett aktivt liv
med fullt deltagande i samhället, båda är förutsättningar för Skövdes utveckling och
tillväxt."
De skriver även att kommunen har möjlighet att påverka medborgarnas möjlighet till att ta
eget ansvar för sin hälsa genom att skapa förutsättningar i livsmiljöerna. Tyvärr har inte alla
som bor i Skövde kommun likvärdiga förutsättningar i sina livsmiljöer för spontanidrott. Att
göra investeringar som skapar möjlighet för spontanidrott i våra yttertätorter, är att investera
i folkhälsa som klingar "god ekonomi". Kan människor idrotta där man bor, så sparar vi
också på miljön då onödiga koldioxidutsläpp undviks genom att fossila bränsleresor inte blir
av. Det är samtidigt en landsbygdsatsning som gör landsbygden attraktiv att leva och bo på.
Det påtalas även att det inte bara är individen som tjänar på investeringar i spontanidrott på
landsbygden, föreningslivet och skolor får också förbättrade villkor. Att få jämlika
möjligheter till idrott är ett mål värt att jobba för. Därför anser motionären att Skövde
kommun tar fram en "lägsta nivå" av miljöer för spontanidrott i alla områden i Skövde och
göra de investeringar som behövs.
Motivering till beslut
Kommunen har satsat på flera spontanidrottsytor de senaste åren och kontinuerligt pågår det
ett arbete med att utveckla platser för fysisk aktivitet i hela kommunen. Tillgång för
rekreation och fritid finns med i grunden för all planering. Utegym finns till exempel i
anslutning till flera motionsspår i kommunens ytterområden. Kommunen tar även över
skötseln av elljuset i spåren. Cykla är en annan hälsofrämjande aktivitet och kommunen
arbetar för att det ska finnas den möjligheten i våra ytterområden. Även gångstråk anordnas
med bänkar som ger äldre möjlighet att vila i samband med sin aktivitet.
I det utvecklingsarbete som pågår med kommunens ytterområden arbetas det fram
handlingsplaner tillsammans med representanter för respektive ort. I det arbetet planeras
även för folkhälsa, som exempelvis spontanidrott. Folkhälsa är en del av en god livsmiljö för
de boende i orten.
Därmed föreslås motionen att vara besvarad.
Ärendet har beretts tillsammans med fritidsavdelningen.
Handlingar
Svar på motion.pdf
Motion.pdf
Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
Motionären
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KF § 60/22
Beslut om ny vision - Vision Skövde 2040
KS2021.0101

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-04

111/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

104/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

60/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

anta Vision Skövde 2040

-

visionen ska verka som ett styrande dokument i kommunens framtida strategiska
planering

-

Vision Skövde 2040 ersätter tidigare antagen vision, Vision Skövde 2025, KF 2010-0621, § 86.

Yrkande

Ulrica Johansson (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bakgrund

Skövde kommuns vision ska fungera som en övergripande ledstjärna och vägvisare. Den ska
peka ut färdriktningen mot framtidens Skövde i både övergripande och dagliga beslut – både
för kommunens alla verksamheter och för andra aktörer och individer i vårt område.
Om uppdraget

Under 2021 har en process för att ta fram ett förslag till ny vision bedrivits i Skövde
kommun. Processen påbörjades efter ett kommunstyrelsebeslut där kommundirektören fick i
uppdrag att bereda fram ett förslag till ny vision. Av uppdraget framgick bland annat att
arbetet skulle utgå från Vision Skövde 2025, som haft en central roll i Skövdes utveckling
det senaste decenniet. Visionen skulle också uppdateras med ett antal områden som blivit än
mer aktuella sedan Vision Skövde 2025 togs fram. Uppdraget pekade ut fyra exempel på
sådana områden: hållbar tillväxt och utveckling i hela vår kommun, näringslivsutveckling,
attraktivitet och medborgarengagemang. I uppdraget ingick också att beakta de långsiktiga
effekterna av pandemin.

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

24(68)

För att slå fast färdriktningen för den nya visionen har ett omfattande underlagsmaterial
samlats in, sammanställts och analyserats. Detta beskrivs närmare i bilagan ”Vägen till ny
vision”.
De fyra områdena

De fyra exempelområden som uppdraget pekar ut har under arbetets gång fångats upp på
flera sätt, inte minst i form av frågeställningar i fokusgrupper/enkäter samt i analyser av
befintliga dokument. Det har i dessa sammanhang blivit tydligt att områdena har en viktig
roll både i befintliga dokument och bland de individer som deltagit i samtal och liknande
under processen. För att säkerställa att dessa områden funnits med i befogad omfattning har
avstämningar också gjorts återkommande i olika faser av arbetet.
Resultatet av detta är att de fyra områdena utgör viktiga grundpelare för visionsförslaget.
Exempelvis löper området hållbar tillväxt och utveckling i hela vår kommun – en tillväxt i
balans – som en röd tråd genom hela visionen. Vidare har fokusområdena innovation och
kompetens en stark koppling till näringslivsutveckling och även attraktivitet, och
fokusområdet livskvalitet hänger nära samman med medborgarengagemang och
attraktivitet.
Pandemins konsekvenser

I uppdraget ingick att beakta de långsiktiga effekterna av den pandemi som pågick för fullt
när uppdraget gavs. Då pandemin fortfarande pågår är det svårt att se och bedöma effekterna
av den i full skala. Utifrån de analyser som gjorts på nationell och regional nivå är det dock
tydligt att utbildning och arbete, delaktighet och inkludering samt hälsa och social
sammanhållning är områden som blivit ännu viktigare ur ett pandemiperspektiv. Dessa
områden har också en viktig roll i förslaget till ny vision.
Att styra med en vision

Visionen ska fungera som en övergripande ledstjärna och konkretiseras vidare i andra
styrdokument som är en del i det som kallas kommunens styrkedja. Målet är att skapa en
delaktighet och kännedom i hela verksamheten i syfte att uppnå intentionerna i visionen. I
samband med framtagande av ny vision har arbete påbörjats med att utveckla kommunens
målstyrning, från kommunfullmäktige till nämnd, för vidare beslut i kommunfullmäktige
februari 2023.
Förankring och det visuella uttrycket

Förankring och implementering av en ny vision är avgörande för att visionen ska få
önskvärd effekt. Samtliga styrdokument ska utgå från visionens intentioner och uppdateras
successivt efter kommunfullmäktiges beslut om ny vision.
Förankring av visionen kommer att ske stegvis och visionens målgrupper kommer att göras
delaktiga allt eftersom.
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Visionens visuella uttryck spelar en viktig roll i förankringsarbetet. Det utgår från flera
befintliga styrdokument, såsom Skövde kommuns grafiska profil genom färg- och bildval.
Likaså den grafiska profilen för platsvarumärket som ses i det grafiska mönstret, det vill
säga rutorna.
Visionens innehåll ändras inte över tid och det kommer att finnas ett grundmaterial för det
visuella uttrycket. Detaljerna i det visuella uttrycket kommer dock vara föränderliga då
innehållet i rutorna (foton, symboler osv.) kan ändras i takt med att fler målgrupper
involveras i arbetet. På så vis hålls visionen levande ända fram till 2040.
I det kortare perspektivet pågår arbete med att planera och genomföra en mängd olika
aktiviteter i syfte att sprida information om den nya visionen. För det längre perspektivet
krävs en förankrad och beslutad handlingsplan som hanteras inom ramen för
kommunstyrelsens verksamhetsplan.
Politiskt arbete

Beredningsarbetet har successivt stämts av med 19-gruppen (politiskt tillsatt grupp med två
representanter från varje politiskt parti samt kommunalråden). Slutligt förslag till ny vision
har presenterats och förankrats med 19-gruppen. Respektive gruppledare har vidare
förankrat utkastet till ny vision i respektive partigrupp. Synpunkter har bearbetats och tagits
hänsyn till i slutligt förslag till ny vision.
Förslaget till ny vision har prövats utifrån de lagkrav som kom i och med att
barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Bedömningen är att den nya visionen pekar ut en
riktning för Skövdes utveckling som går i linje med barnets bästa och barnkonventionen. Se
bilagan checklista för prövning av barnets bästa för närmare beskrivning.
Handlingar
Bilaga Vägen till ny vision
Bilaga checklista prövning av barnets bästa
Broschyr Vision Skövde 2040
Skickas till
Samtliga nämnder och sektorer, kommunala bolag, kommunalförbund
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KF § 61/22
Politisk organisation och arbetssätt mandatperioden 20222026
KS2022.0142

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

74/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

80/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

61/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dokumentet ”Politisk organisation och arbetssätt
mandatperioden 2022-2026”.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ansvarar för de uppdrag och medskick
som inte omhändertas i fastställande av styrdokument.

Yrkande

Ulrica Johansson (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttrande

Emil Forslund (MP)
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 ”Politisk organisation och arbetssätt mandatperioden
2022-2026” beslutas av kommunfullmäktige. Berörda styrdokument uppdateras utifrån
beslutshandlingen och fastställs därefter av kommunfullmäktige och i vissa fall
kommunstyrelsen.
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De olika frågeställningar som politikergruppen har hanterat fastställdes tidigt i arbetet, och
partierna hade möjlighet att ge förslag på frågor som politikergruppen behandlade.
Arbetssättet har kännetecknats av att lyssna på samtliga medverkande partiers åsikter och
därefter utarbeta förslag till beslut med bred politisk förankring. Varje ledamot i
politikergruppen har ansvarat för förankringen i det egna partiet. De förslag till beslut som
utarbetats är en bred förankrad kompromiss. I de fall partierna har lagt andra yrkanden än
vad som sedan beslutats i gruppen så framgår det i bilaga 1 till beslutshandlingen.
De styrdokument som uppdateras och fastställs utifrån beslutshandlingen framgår i bilaga 2.
I beslutshandlingen under rubrikerna Övriga beslut, Utbildning förtroendevalda, Uppdrag
under nästa mandatperiod samt Övriga medskick till förvaltningen finns uppdrag och
medskick som inte omhändertas i fastställande av styrdokument. Kommunstyrelsen ansvarar
för dessa uppdrag och medskick. I vissa delar kan de utgöra uppdrag som kommer beslutas
politiskt.
Synpunkter som framkom på Kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-09:
Jonas Eriksson (SD) och Jerzy Kucier (SD) framför att deras yrkande saknas på sidan 16
under rubriken partiernas yrkanden i bilagan ”politiska organisation och arbetssätt
mandatperioden 2022-2026:
- Utöka antalet ledamöter i bygglovsnämnden till 7 stycken.

- Bygglov för projekt av extra samhällspåverkande art skall lyftas för beslut i
kommunfullmäktige.
Maria Hjärtqvist (S) framför att även S yrkade på politikergruppens ursprungliga beslut om
differentierat gruppledararvorde saknas på sidan 16 under rubriken partiernas yrkanden i
bilagan ”politiska organisation och arbetssätt mandatperioden 2022-2026.
Dessa justeringar förs in och ändras i bilagan inför kommunfullmäktiges beslut 30 maj.
Handlingar
Politisk organisation och arbetssätt mandatperioden 2022-2026
Skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

28(68)

KF § 62/22
Kommunfullmäktiges arbetsordning
KS2022.0113

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

75/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

81/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

62/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunfullmäktiges arbetsordning för
mandatperioden 2022-2026.

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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige har reviderats utifrån politikergruppens
förslag inför mandatperioden 2022-2026 och överlämnas för antagande. Arbetsordningen
har också omarbetats för att följa det basförslag till arebtsordning som har tagits fram av
SKR, Sveriges kommuner och regioner.
Handlingar
Arbetsordning Kommunfullmäktige 2022-2026
Skickas till
Författningssamlingen

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

29(68)

KF § 63/22
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2022-2026
KS2022.0115

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

76/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

82/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

63/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Arvodesbestämmelser för förtroendevalda att gälla
mandatperioden 2022-2026.

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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till Arvodesbestämmelser 2022-2026 har reviderats utifrån politikergruppens
förslag inför mandatperioden 2022-2026 och överlämnas för antagande.
Handlingar
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2022-2026
Skickas till
Författningssamlingen
Administratör arvoden
Skövde stadshus

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

30(68)

KF § 64/22
Riktlinjer för kommunalt partistöd mandatperioden 20222026
KS2022.0107

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

77/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

83/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

64/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Riktlinjer för kommunalt partistöd för
mandatperioden 2022-2026.

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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till Riktlinjer för kommunalt partistöd har reviderats utifrån politikergruppens
förslag inför mandatperioden 2022-2026 och överlämnas för antagande. I förslaget har
politikergruppens förslag om gruppledararvode och förtydligande om gruppledarens
uppdrag inarbetetats.
Handlingar
Riktlinjer för kommunalt partistöd
Skickas till
Författningssamlingen
Administratör förtroendevalda

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

31(68)

KF § 65/22
Beslut om Riktlinjer för uppvaktning m m av
förtroendevalda
KS2022.0104

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

78/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

84/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

65/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Riktlinjer för uppvaktning m m av
förtroendevalda för mandatperionden 2022-2026.

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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Inga ändringar från tidigare mandatperiod har gjorts i Riktlinjerna för uppvaktning m m av
fötroendevalda.
Handlingar
Riktlinjer för uppvaktning av förtroendevalda
Skickas till
Författningssamlingen
Adminsitratör förtroendevalda

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

32(68)

KF § 66/22
Pensionspolicy för förtroendevalda
KS2022.0106

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

79/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

85/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

66/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Pensionspolicy för förtroendevalda att gälla för
mandatperioden 2022-2026.
Bakgrund
Politikergruppen som har arbetat med översyn av organisation och styrdokument inför
mandatperioden 2022-2026 har gett kommunstyrelsen arbetsgivarustkott i uppdrag att ta
fram ett förslag till pensionspolicy för fötroendelvalda. Förslaget har arbetats fram i samråd
med KPA som är kommunens upphandlade pensionsrådgivare. Pensionsfrågorna har
tidigare reglerats i Arvodesbestämmelserna men det finns flera fördelar med att reglera detta
i en separat policy.
I samband med att denna policy beslutas är också förslaget att upphöva tidigare beslut
”Kompletterade beslut till pensionsregler enligt PBF” (KS §7/18).
Handlingar
KS2017.0459 § 7_18 Kompletterande beslut till pensionsregler enligt PBF.msg
Pensionspolicy för förtroendevalda mandatperioden 2022-2026
Skickas till
Författningssamlingen
Handläggare pensioner Löneenheten
Administratör förtroendevalda

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

33(68)

KF § 67/22
Reglemente för Kommunstyrelsen 2022-2026
KS2022.0080

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

80/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

86/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

67/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för Kommunstyrelsen
mandatperioden 2022-2026 enligt upprättat förslag, att gälla från den 1 januari 2023.

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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till reglemente för Kommunstyrelsen har reviderats utifrån politikergruppens
förslag och överlämnas för fastställande att gälla mandatperioden 2022-2026
Handlingar
Reglemente kommunstyrelsen mandatperiod 2022-2026
Skickas till
Författningssamlingen
Kommunstyrelsen (kanslichefen)

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

34(68)

KF § 68/22
Reglemente Barn- och utbildningsnämnden 2022-2026
KS2022.0081

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

81/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

87/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

68/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för Barn- och utbildningsnämnden
mandatperioden 2022-2026 enligt upprättat förslag, att gälla från den 1 januari 2023.

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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till reglemente för Barn- och utbildningsnämnden har reviderats utifrån
politikergruppens förslag och överlämnas för fastställande att gälla mandatperioden 20222026.
Handlingar
Reglemente Barn- och utbildningsnämnden mandatperiod 2022-2026
Skickas till
Författningssamlingen
Barn- och utbildningsnämnden

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

35(68)

KF § 69/22
Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden 2022-2026
KS2022.0083

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

82/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

88/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

69/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för Vård- och omsorgsnämnden
mandatperioden 2022-2026 enligt upprättat förslag, att gälla från den 1 januari 2023.

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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till reglemente för Vård- och omsorgsnämnden har reviderats utifrån
politikergruppens förslag och överlämnas för fastställande att gälla mandatperioden 20222026.
Handlingar
Reglemente vård- och omsorgsnämnden mandatperiod 2022-2026
Skickas till
Författningssamlingen
Vård- och omsorgsnämnden

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

36(68)

KF § 70/22
Reglemente för Socialnämnden 2022-2026
KS2022.0084

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

83/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

89/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

70/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för Socialnämnden mandatperioden
2022-2026 enligt upprättat förslag, att gälla från den 1 januari 2023.

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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till reglemnte för Socialnämnden har reviderats utifrån politikergruppens förslag
och överlämnas för fastställande att gälla mandatperioden 2022-2026.
Handlingar
Reglemente Socialnämnden mandatperiod 2022-2026
Skickas till
Författningssamlingen
Socialnämnden

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

37(68)

KF § 71/22
Reglemente för Kultur- och Fritidsnämnden 2022-2026
KS2022.0085

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

84/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

90/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

71/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för Kultur- och fritidsnämnden
mandatperioden 2022-2026 enligt upprättat förslag, att gälla från den 1 januari 2023.
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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till reglemente för Kultur- och fritidsnämnden har reviderats utifrån
politikergruppens förslag och överlämnas för fastställande att gälla mandatperioden 20222026.
Handlingar
Reglemente Kultur- och fritidsnämnden 2022-2026
Skickas till
Författningssamlingen
Kultur- och fritidsnämnden

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

38(68)

KF § 72/22
Reglemente för Servicenämnden 2022-2026
KS2022.0086

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

85/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

91/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

72/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för Servicenämnden mandatperioden
2022-2026 enligt upprättat förslag att gälla från den 1 januari 2023.
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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till reglemente för Servicenämnden har reviderats utifrån politikergruppens förslag
och överlämnas för fastställande att gälla mandatperioden 2022-2026.
Handlingar
Reglemente Servicenämnden mandatperiod 2022-2026
Skickas till
Författningssamlingen
Servicenämnden

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

39(68)

KF § 73/22
Reglemente för Bygglovsnämnden 2022-2026
KS2022.0087

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

86/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

92/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

73/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för Bygglovsnämnden
mandatperioden 2022-2026 enligt upprättat förslag, att gälla från den 1 januari 2023

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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till reglemente för Bygglovsnämnden har reviderats utifrån politikergruppens
förslag och överlämnas för fastställande att gälla mandatperioden 2022-2026.
Handlingar
Reglemente Bygglovsnämnden mandatperiod 2022-2026
Skickas till
Författningssamlingen
Bygglovsnämnden

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

40(68)

KF § 74/22
Reglemente för Krisledningsnämnden 2022-2026
KS2022.0079

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

87/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

93/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

74/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för Krisledningnämnden
mandatperioden 2022-2026 enligt upprättat förslag, att gälla från den 1 januari 2023

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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till reglemente för Krisledningsnämnden har reviderats utifrån politikergruppens
förslag och överlämnas för fastställande att gälla mandatperioden 2022-2026.
Handlingar
Reglemente krisledningsnämnden 2022-2026
Skickas till
Författningssamlingen
Beredskapshandläggare

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

41(68)

KF § 75/22
Reglemente för Valnämnden 2022-2026
KS2022.0078

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

88/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

94/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

75/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för Valnämnden mandatperioden
2022-2026.

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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till reglemente för Valnämnden har reviderats utifrån politikergruppens förslag
och överlämnas för fastställande att gälla mandatperioden 2022-2026.
Handlingar
Reglemente valnämnden mandatperiod 2022-2026
Skickas till
Författningssamlingen

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

42(68)

KF § 76/22
Reglemente Överförmyndaren mandatperioden 2022-2026
KS2022.0111

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

89/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

95/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

76/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för Överförmyndaren mandatperioden
2022-2026.

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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Ansvarig vid Överförmyndare i samverkan (ÖIS) i Skövde är dokumentansvarig och har
granskat dokumentet och föreslår inga ändringar i reglementet. Förslag till beslut är att
fastställa Reglemente Överförmyndaren mandatperioden 2022-2026.
Handlingar
Reglemente Överförmyndaren
Skickas till
Överförmyndaren i samverkan, ÖIS
Författningssamlingen

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

43(68)

KF § 77/22
Reglemente Kommunrevision mandatperioden 2022-2026
KS2022.0129

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

90/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

96/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

77/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för Kommunrevision för
mandatperioden 2022-2026.

Bakgrund
Enligt riktlinjerna för styrdokument ska giltighetstiden för styrdokument framgå. Om
giltighetstiden inte framgår ska styrdokumentet revideras och/eller aktualitets prövas vart
fjärde år eller en gång per mandatperiod. Vid aktualitetsprövning ska behovet av
styrdokumentet övervägs och om dokumentet har ett aktuellt innehåll. Reglemente ska
revideras vid varje ny mandatperiod, och däremellan uppdateras vid behov.
Vid översyn av reglementet har endast en språklig justering gjorts under punkt 8 där ordet
donationsstiftelser ändrats till stiftelser.
Handlingar
Reglemente Kommunrevision
Skickas till
Författningssamlingen
Kommunrevisionen

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

44(68)

KF § 78/22
Instruktion beredningar
KS2022.0161

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

91/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

97/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

78/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Instruktion för beredningen samhällsbyggand
(BSB) och Instruktion för beredningen medborgare och folkhälsa (BMF) för
mandatperioden 2022-2026.

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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till Instruktion för beredningen samhällsbyggnad och beredningen medborgare och
folkhälsa har reviderats utifrån politikergruppens förslag inför mandatperioden 2022-2026
och överlämnas för antagande att gälla från den 1 januari 2023.
Handlingar
Instruktion beredning medborgare och folkhälsa
Instruktion beredning samhällsbyggnad
Skickas till
Författningssamlingen
Sektor samhällsbyggnad
Sektor meborgare och samhällsutveckling

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

45(68)

KF § 79/22
Instruktion för råd (FHR, KPR, BRÅ) 2022-2026
KS2022.0164

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

92/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

98/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

79/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att faställa Instruktion för Rådet för funktionshinderfrågor,
Instruktion för Kommunala pensionärsrådet samt Instruktion för Brottsförebyggande rådet
för mandatperioden 2022-2026.
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 beslutas av kommunfullmäktige under våren 2022 och
berörda styrdokument uppdateras utifrån beslutshandlingen och fastställs därefter av
kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen.
Förslaget till instruktioner för Rådet för funktionshinderfrågor, Kommunala pensionärsrådet
samt Brottsförebyggande rådet har reviderats utifrån politikergruppens förslag inför
mandatperioden 2022-2026 och överlämnas för antagande att gälla från 1 januari 2023.
Handlingar
Instruktion för BRÅ 2022-2026
Instruktion för FHR 2022-2026
Instruktion för KPR 2022-2026
Skickas till
Författningssamlingen

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

46(68)

KF § 80/22
Godkännande av årsredovisning 2021 Stiftelsen
Binnebergs Tingshus
KS2022.0119

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-13

64/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

74/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

80/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för Stiftelsen Binnebergs
Tingshus samt ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021.
I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen (2017:725) har
rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.
Bakgrund
Stiftelsen Binnebergs Tingshus har lämnat in årsredovisning för 2020. Revisor har tillstyrkt
ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020.
Handlingar
Lekmannarevision Stiftelsen Binnebergs Tingshus, granskningsår 2021
Årsredovisning Stiftelsen Binnebergs Tingshus 2021
Skickas till
Stiftelsen Binnebergs Tingshus
Ekonomichef

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

47(68)

KF § 81/22
Beslut om årsredovisning Skaraborgsvatten 2021
KS2022.0151

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-13

65/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

75/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

81/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för Skaraborgsvatten
samt bevilja direktionen och direktionens enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2021.
I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen (2017:725) har
rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.

Bakgrund
Skaraborgsvatten har inkommit med årsredovisning för 2021. Revisorer har tillstyrkt
ansvarsfrihet för direktionen och direktionens enskilda ledamöter för år 2021.
Handlingar
Direktionsmötesprotokoll 2022-02-25 Skaraborgsvatten
Årsredovisning Skaraborgsvatten 2021
Granskning av årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Revisionsberättelse 2021 Skaraborgsvatten (signerad)
Uttalande från ledningen Skaraborgsvatten 2021 (signerad)
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Skaraborgsvatten
Skickas till
Skaraborgsvatten
Ekonomichefen

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

48(68)

KF § 82/22
Årsredovisning 2021 Miljösamverkan Östra Skaraborg
KS2022.0158

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-13

63/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

76/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

82/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för Miljösamverkan östra
Skaraborg, samt att ge direktionen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2021.
I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen (2017:725) har
rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.
Yrkande
Ulrica Johansson (C) redogör för årsredovisningen med handlingar samt yrkar bifall till
förslaget.
Bakgrund
Miljösamverkan östra Skaraborg har lämnat in årsredovisning för 2020.
Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 23 februari 2022 (MN § 7) att överlämna
årsredovisningen för år 2021 till direktionen och till revisionen för granskning. Direktionen
för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 4 mars 2022 (Dir § 1) att godkänna
årsredovisningen för år 2021.
Direktionen beslutade om ansvarsfrihet för Miljönämnden östra Skaraborg och dess
förtroendevalda för år 2021 på ett extra sammanträde den 8 mars 2022, och att därefter
överlämna årsredovisningen till medlemskommunernas fullmäktige.
Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
I beslutet bör endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen (2017:725) har rätt
att delta i beslut om ansvarsfrihet delta i beslutet.

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

Handlingar
MÖS Dir § 1 Årsredovisning för år 2021
MÖS Dir § 4 Ansvarsfrihet för Miljönämnden östra Skaraborg för år 2021
Årsredovisning 2021 Miljösamverkan östra Skaraborg
Revisionsberättelse för Miljönämnden 2021 (e-signatur)
Revisionsberättelse 2021 MÖS undertecknad (inklusive granskning från PWC ej
undertecknad)
Granskning av årsredovisning 2021 MÖS (e-signatur)
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 MÖS
Skickas till
Miljösamverkan Östra Skaraborg
Ekonomichef

49(68)

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

50(68)

KF § 83/22
Årsredovisning samt ansvarsfrihet för Skaraborgs
kommunalförbund 2021
KS2022.0159

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-13

66/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

77/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

83/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för Skaraborgs
kommunalförbund samt att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen (2017:725) har
rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.

Yrkande
Ulrica Johansson (C) redogör för årsredovisningen med handlingar samt yrkar bifall till
förslaget.
Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med sin årsredovisning för 2021.
Från och med hösten 2019 gick Skaraborgs Kommunalförbund från att vara ett
kommunalförbund med fullmäktige till att vara ett kommunalförbund med direktion.
Direktionen består av kommunalråden från Skaraborgs 15 kommuner och ersättare deras
oppositionsråd. Tidigare var det förbundets fullmäktige som slutligen godkände
årsredovisningen, men med den förändrade organisationen tar direktionen det beslutet och
rekommenderar därefter alla kommuner att godkänna årsredovisningen. Direktionen
beslutade 2022-03-11 (§ 2/22) att godkänna årsredovisningen för 2021 samt att överlämna
den till revisorerna för granskning och därefter till medlemskommunernas fullmäktige.
Revisorerna har tillstyrkt att årsredovisningen för 2021 godkänns samt att bevilja
ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
I beslutet bör endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen (2017:725) har rätt
att delta i beslut om ansvarsfrihet delta i beslutet.

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

Handlingar
Skaraborgs kommunalförbund § 2/22 Årsredovisning 2021
Årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund 2021
Granskning av årsredovisning 2021 Skaraborgs kommunalförbund
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Skaraborgs kommunalförbund
Revisionsberättelse för år 2021 Skaraborgs kommunalförbund
Förbundsordning Skaraborgs kommunalförbund (antagen 2019-05-24)
Skickas till
Skaraborgs kommunalförbund

51(68)

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

52(68)

KF § 84/22
Årsredovisning 2021 Avfallshantering Östra Skaraborg
KS2022.0176

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-13

68/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

78/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

84/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för Avfallshantering
Östra Skaraborg samt ge direktionen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2021.
I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen (2017:725) har
rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.

Yrkande
Anita Löfgren (S) redogör för årsredovisningen med handlingar samt yrkar bifall till
förslaget.
Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg har lämnat in årsredovisning för 2021. 2022-03-21
beslutade direktionen godkänna årsredovisningen för 2021.
Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter för 2021.
I beslutet bör endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen (2017:725) har rätt
att delta i beslut om ansvarsfrihet delta i beslutet.
Handlingar
Avfall och Återvinning Skaraborg §15 Årsredovisning 2021
Årsredovisning Avfallshantering östra Skaraborg 2021
Revisionsberättelse Avfall och Återvinning-Skaraborg 2021
Granskning av årsredovisning Avfall och Återvinning Skaraborg 2021
Granskning av god ekonomisk hushållning Avfall och Återvinning Skaraborg 2021
Skickas till
Avfall och Återvinning Skaraborg

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

53(68)

KF § 85/22
Årsredovisning samt ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet Skaraborg 2021
KS2022.0177

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-13

67/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

79/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

85/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för
Samordningsförbundet Skaraborg samt ge styrelsen och ledamöterna ansvarsfrihet för 2021.
I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap 48§ kommunallagen har rätt att delta i
beslut om ansvarsfrihet.

Bakgrund
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har lämnat in årsredovisningen för 2021. Styrelsen
för samordningsförbundet Östra Skaraborg beslutade 2022-02-15 att godkänna upprättad
årsredovisning för 2021. Genom förbundschefen har även Samordningsförbundet inkommit
med en hemställan till sina medlemar om ansvarsfrihet för 2021.
Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och ledamöterna för verksamhetsåret
2021.
Handlingar
Protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2022-02-15
Samordningsförbundet Skaraborgs hemställan om ansvarsfrihet för 2021
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Skaraborg
Revisionsberättelse för år 2021 Samordningsförbundet Skaraborgs årsredovisning
KPMG Revisionsberättelse 2021 för årsredovisning Samordningsförbundet Skaraborg
Skickas till
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

54(68)

KF § 86/22
Årsredovisning 2021 Tolkförmedlingen Väst
KS2022.0181

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

104/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

102/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

86/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisningen 2021
samt ge direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2021.

Yrkande
Ulla-Britt Hagström (L) redogör för årsredovisningen med handlingar samt yrkar bifall till
förslaget.
Bakgrund
Tolkförmedling Väst har lämnat in årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen innehåller
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys. Förbundet har
uppnått samtliga mål för 2021. 2022-03-25 beslutade direktionen att godkänna
årsredovisningen för 2021 och översända den till medlemskommunerna för godkännande
och prövning av ansvarsfrihet.
Revisorerna har 2022-03-29 tillstyrkt att respektive medlems kommunfullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Handlingar
Protokollsutdrag § 468 Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2021
Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst
Förbundsordning 2021-01-01 Tolkförmedling Väst
Revisionsberättelse 2021 för årsredovisning Tolkförmedling Väst
Granskning av årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst
Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst
Skickas till
Tolkförmedling Väst

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

55(68)

KF § 87/22
Årsredovisning och ansvarsfrihet Räddningstjänsten
Östra Skaraborg 2021
KS2022.0191

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

103/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

101/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

87/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg, samt ge direktionen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2021.
I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen (2017:725) har
rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.
Yrkande

Ulrica Johansson (C) redogör för årsredovisningen med handlingar samt yrkar bifall till
förslaget.
Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har lämnat in årsredovisning för 2021. 2022-02-25
beslutade direktionen godkänna årsrapporten samt bokslut 2021. Revisorerna har tillstyrkt
ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
I beslutet bör endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen (2017:725) har rätt
att delta i beslut om ansvarsfrihet delta i beslutet.
Handlingar
Missiv årsredovisning RÖS 2021
Protokoll offentligt möte RÖS 2022-02-25
Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Revisionsberättelse RÖS 2021 signerad
Granskning av årsredovisning RÖS 2021
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 RÖS
Uttalande från förvaltningsledningen Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

Skickas till
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

56(68)

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2022-05-30 kl. 18:00

57(68)

KF § 88/22
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära
vård, antagande
KS2022.0155

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

96/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

103/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

88/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära
vård.
Yrkande
Theres Sahlström (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag
Bakgrund
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra
Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara
innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är riktningen i
omställningsarbetet.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen
och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Den ska beakta
barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den Regionala
utvecklingsplanen (RUS). Omställningen ska också bidra till att utveckla
samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi
som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen
innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver
målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra
Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och
kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. Ingen kan lösa dessa
utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra till en omställning mot en god och
nära vård.
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Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan
och tillit mellan kommun och Västra Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild
som visar riktningen.
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att använda
begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, eleven eller invånare.
Skövde kommun fick under hösten 2021 möjlighet att inkomma med synpunkter på
Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på delegation den 15 december 2021 (§ 203/21),
att ställa sig bakom socialnämnden samt vård- och omsorgsnämndens yttranden och anta
dem som sitt eget yttrande till Västra Götalandsregionen.
Färdplanen har under januari och februari 2022 bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24
februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget till Färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderade respektive huvudman att
besluta i enlighet med förslaget.
Skaraborgs kommunalförbund har den 11 mars 2022 beslutat föreslå kommunerna i
Skaraborg att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.
Sammanfattning av ändringar från remissversion

Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har kompletterats med att den ska
beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den Regionala
utvecklingsplanen (RUS).
Målgruppen har omformulerats sedan remissversionen för att minska risken för exkludering.
Målgruppen är personer som behöver insatser och samordning från både region och
kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.
Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård innehåller gemensamt
prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade arbetssätt beskrivs. Området
“utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet” har reviderats. Primärvården har
patientansvar dygnet runt och primärvården består av två huvudmän.
Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna har
utvecklingsområden identifierats. De kommer omhändertas för att omsättas i Färdplan
länsgemensam strategi för god och nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas
löpande på vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både
avtal och utveckling i sin helhet.
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Handlingar
Skaraborgs kommunalförbund § 7/22 Färdplan -länsgemensam strategi för god och nära
vård
Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
Missiv Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
Skickas till
regionstyrelsen@vgregion.se med hänvisning till RS 2022–00968
Skaraborgs kommunalförbund
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
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KF § 89/22
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser, antagande
KS2022.0156

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

95/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

99/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

89/22

Beslut
Kommunfullmältige beslutar att anta reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser.

Yttrande

Theres Sahlström (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag
Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser reglerar samverkan och
ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen
och Västra Götalandsregionen (VGR).
På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet
uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod.
Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso-och
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i
överenskommelse, också reviderats.
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är
navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten
får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina
förutsättningar och preferenser. Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den
omställning som sker och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat
förhållningssätt.
Skövde kommun fick under hösten 2021 möjlighet att inkomma med synpunkter på
föreslaget Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på delegation den 15 december 2021 (§ 202/21),
att ställa sig bakom socialnämnden samt vård- och omsorgsnämndens yttranden och anta
dem som sitt eget yttrande till Västra Götalandsregionen.
Hälso- och sjukvårdsavtalet har under januari och februari 2022 bearbetats utifrån
synpunkterna Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom
förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och
rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget.
Skaraborgs kommunalförbund har den 11 mars 2022 beslutat föreslå kommunerna i
Skaraborg att anta Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra
Götaland.
Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser

I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och överenskommelser mellan
kommunerna i länet och VGR är kopplade till varandra. Det är viktigt att hälso- och
sjukvårdavtalet med tillhörande överenskommelser läses som en helhet.
I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen finns de
avtalstexter som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom
samverkansansvar och ansvarsfördelning.
- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland.
- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.
- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende.
- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.
Sammanfattning av förslag

Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i
överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan
och tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att primärvård
omfattas av två huvudmän och att kommunens hälso- och sjukvård är en del av
primärvården. En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder
på ett stort engagemang. Det har varit en utmaning att ta hand om motstridiga synpunkter,
som exempel förkorta eller förlänga avtalets längd. Några remissinstanser har önskat en
högre detaljeringsgrad och andra en lägre. Flera av synpunkterna kommer att tas om hand i
det fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet.
Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna har
utvecklingsområden identifierats. De kommer omhändertas för att omsättas i Färdplan
länsgemensam strategi för god och nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas
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löpande på vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både avtal
och utveckling i sin helhet.
Handlingar
Skaraborgs kommunalförbund § 6/22 Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser
Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser
Skickas till
regionstyrelsen@vgregion.se med hänvisning till RS 2022–00967
Skaraborgs kommunalförbund
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
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KF § 90/22
Bolagsfrågor kopplade till förvärv av bolag
KS2022.0194

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-04-27

102/22

2 Kommunstyrelsen

2022-05-09

100/22

3 Kommunfullmäktige

2022-05-30

90/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- fastställa utlåningsram för Kaplansgatan 23 Fastigheter Aktiebolag, 559373-1721
(Bolaget) för år 2022 till tio miljoner kronor
- anta ny bolagsordning för Bolaget enligt förslag
- det ska råda personunion mellan styrelsen i Bolaget och kommunstyrelsens arbetsutskott
Yttrande

Ulrica Johansson (C) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag
Sammanfattning
Skövde kommun genom Skövde Stadshus AB:s helägda bolag Skövde Exploatering
förvärvar bolaget Kaplansgatan 23 Fastigheter Aktiebolag, 559373-1721 som äger
fastigheten Eldaren 2. Fastigheten ingår i stadsutvecklingsprojektet Skövde Science City. I
samband med förvärvet antas utlåningsram och ny bolagsordning för Bolaget samt att
styrelse för Bolaget utses.
Bakgrund
Fastigheten Eldaren 2 ligger inom området för stadsutvecklingsprojektet Skövde Science
City. Området kommer att få en nyckelroll när det gäller att förstärka centrum öster om
järnvägen och bättre länka samman Skövdes stadsdelar. Skövde kommun har genom
Planprogram för Mariesjö (Dnr PLAN.2016.6, godkänt av kommunfullmäktige 2020-09-28
$ 91/20), tagit ett samlat grepp över den pågående omvandlingen, med målet att skapa en
levande och tät stadsmiljö med egen identitet, nya mötesplatser, friare arkitektur och högre
hus.
Mot bakgrund av denna utveckling förvärvar Skövde kommun genom Skövde Stadshus
AB:s helägda bolag Skövde Exploatering AB fastigheten Eldaren 2 genom förvärv av
samtliga aktier i Kaplansgatan 23 Fastigheter Aktiebolag (Bolaget). Bolagets verksamhet
består endast av ägande av fastigheten Eldaren 2. Köpeskilling och lösen av Bolagets
internlån uppgår till 7 025 000 kronor samt att den latenta skatten delas lika mellan parterna.
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Beslut om förvärv av Bolaget fattas av styrelsen i Skövde Exploatering AB vid
styrelsesammanträde. Förvärvet är även villkorat av att Skövde Stadshus AB, moderbolaget
i den kommunala bolagskoncernen, ställer sig bakom förvärvet. Skövde Stadshus AB
kommer att behandla frågan på styrelsesammanträde i maj 2022. Ärendeberedning sker i
samförstånd med Skövde Stadshus AB.
I samband med förvärvet antas utlåningsram och ny bolagsordning för Bolaget samt styrelse
för Bolaget utses. Det ska råda personunion mellan styrelsen i Bolaget och
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Utlåning genom koncernbanken höjer skuldsättningsnivån för kommunen eftersom det är
kommunen som lånar upp finansiella medel för att sedan låna ut dessa till de kommunala
bolagen. För att ha kontroll över kommunens skuldsättning och de därmed förknippade
riskerna måste kommunfullmäktige årligen fastställa maximala utlåningsramar till sina
kommunala bolag. Kommunfullmäktige beslutar därför varje år i november om
utlåningsramar till kommunens kommunala bolag för det kommande året. Med anledning av
förvärvet av Bolaget föreligger det behov av att komplettera beslutet för utlåningsramar för
2022 med att fastställa utlåningsram för Bolaget. För att säkerställa Bolagets kassalikviditet
föreslås en maximal låneram om tio miljoner kronor till Bolaget för 2022.
Motivering till beslut
Genom kommunens förvärv, som sker genom det kommunala bolaget Skövde Exploatering
AB, tas ytterligare steg för att skapa förutsättningar för genomförandet av
stadsutvecklingsprojektet Skövde Science City.
Handlingar
Bolagsordning Kaplansgatan 23 Fastigheter AB.pdf
Karta Eldaren 2.pdf
Tjänsteskrivelse KF.pdf
Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
Taxi Trio Fastighets AB, 481919@telia.com
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KF § 91/22
Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal
1 2022
KS2022.0036

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunfullmäktige

2022-05-30

91/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

Yttrande
Theres Sahlström (M) och Lars-Ove Källman (M) redogör för rapporterna.
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
Statistikrapport 2022 kvartal 1 Sektor socialtjänst
Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 2022-04-28 Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshin....pdf
Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 2022-04-28 Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej verkstä....pdf
Skickas till
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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KF § 92/22
Anmälningsärende till kommunfullmäktige 30 maj 2022
KS2022.0005

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunfullmäktige

2022-05-30

92/22

Beslut
Inga anmälningsärenden till dagens sammanträde.
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KF § 93/22
Valärenden

Behandlat av

Datum

Ärende

Kommunfullmäktige

2022-05-30

93/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer till bolaget Kaplansgatan 23
Fastigheter för mandatperioden 2018-2022:
Katarina Jonsson (M), ordförande
Ulrica Johansson (C)
Johan Ask (S)
Ulla-Britt Hagström (L)
Maria Hjärtqvist (S)

Bakgrund
Maria Hjärtqvist (S), valberedningens vice ordförande, redogör för valberedningens förslag
till val för uppdrag
Skickas till
Handläggare arvode
Bolaget (sänds till Emma Danielsson)
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Avslutning
Ordförande Conny Brännberg (KD) tackar alla närvarande och avslutar dagens
sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum måndag den 20 juni med
start kl 13.00.
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