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Kallelse och ärendelista till
Kommunfullmäktige

Tid: 2023-02-27 kl. 18:00
Plats: Sessionssalen Elin
Justerare:

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta gruppledare.

Dagordning 

Inledning
Mötets öppnande
Närvarokontroll
Val av justerare

Ärenden

1 Fastställande av dagordning

2
Återrapportering av utredningsuppdrag gällande utveckling av 
Södermalms IP och Södermalm
Politiskt föredragande: Bernt Mårtensson (M)

3 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige

4 Anmälan av nya motioner

5 Frågor och interpellationer

6 KS2022.0249 Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden
Politiskt föredragande:Theres Sahlström (M)

7 KS2022.0157 Motion om skolbiblioteken i Skövde kommun
Politiskt föredragande: Marianne Gustafsson (KD)

8 KS2023.0106 Firmatecknare för Skövde kommun

9 KS2022.0446 Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter
Politiskt föredragande: Anita Löfgren (S)

10 KS2022.0409
Utveckla Skövde Exploatering AB som verktyg för Sektor 
Samhällsbyggnad
Politiskt föredragande:Theres Sahlström (M)

11 KS2022.0286 Nominering av borgerlig vigselförrättare
Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)
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12 KS2022.0284 Val till kommunala bolag 2023-2027
Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

13 KS2023.0005 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 27 februari 2023

14 Valärenden
Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

Skövde, 2023-02-16

Monica Greeen (S) Camilla Arvidsson
Ordförande Sekreterare



17/23 Fastställande av dagordning -   :

Denna behandling '17/23 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.



18/23 Återrapportering av utredningsuppdrag gällande utveckling av Södermalms IP och Södermalm -   :

Denna behandling '18/23 Återrapportering av utredningsuppdrag gällande utveckling av Södermalms IP och

Södermalm' har inget tjänsteutlåtande.



19/23 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige -   :

Denna behandling '19/23 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.



20/23 Anmälan av nya motioner -   :

Denna behandling '20/23 Anmälan av nya motioner' har inget tjänsteutlåtande.



21/23 Frågor och interpellationer

Denna behandling '21/23 Frågor och interpellationer

' har inget tjänsteutlåtande.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2023-01-17
Diarienummer: KS2022.0249-7
Handläggare: Annica Carter

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

- fastställa ”Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden”. 
- ersätta kapitel 2 i ”Strategisk plan med budget 2023-2025” med en uppdaterad version 

av kapitlet innehållande de nya målen, i enlighet med kommunstyrelsens beslut KS 
2022-11-07 § 230.  

- uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på reviderade riktlinjer för 
styrdokument.

Bakgrund
Den 30 maj 2022 antog kommunfullmäktige en ny vision ”Tillsammans förverkligar vi 
drömmar och får Skövde att växa”. I samband med framtagandet av ny vision påbörjades ett 
arbete med att utveckla kommunens målstyrning.  
 
När kommunfullmäktige antagit Vision Skövde 2040 inleddes arbetet med att konkretisera 
visionen i kommunfullmäktiges mål. En politisk arbetsgrupp bestående av de tre 
kommunalråden och två representanter från varje politiskt parti i kommunfullmäktige utsågs 
med uppgift att utarbeta förslag till nya kommunfullmäktigemål. I november 2022 
genomfördes en workshop med hela kommunfullmäktige utifrån frågeställningen ”Vilka är de 
viktigaste utmaningarna som Skövde kommun behöver fokusera på de kommande fyra åren?” 
Den politiska arbetsgruppen har därefter bearbetat resultatet och fördjupat analysen vid tre 
tillfällen. Utkastet till nya, prioriterade mål har stämts av i respektive partigrupp. Synpunkter 
har bearbetats och tagits hänsyn till i slutligt förslag till nya mål.   
 
Den politiska arbetsgruppen har landat i tre prioriterade utvecklingsmål: Tillväxt och 
attraktionskraft, Klimat och miljö samt Barn och unga. Utöver de tre mål som den politiska 
arbetsgruppen utarbetat så finns ett finansiellt mål. Det finansiella målet föreslås att framgent 
mätas på både koncern- och kommunnivå. Sammanlagt för koncernen föreslås ett resultat som 
är 6% av skatter och bidrag. För enbart kommunen föreslås ett resultat på 3% av skatter och 
bidrag. Mätt mot 2023 års budget innebär detta ett överskottsmål i mnkr på 225 mnkr på 
koncernivå och 112,5 mnkr på kommunnivå. Målet föreslås att utvärderas över en rullande 
sexårsperiod, där det tas med tre år bakåt i tiden och tre år framåt.  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2023-01-17
Diarienummer: KS2022.0249-7
Handläggare: Annica Carter

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Förslaget till nya mål har barnrättsgranskats utifrån de lagkrav som kom i och med att 
barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Bedömningen är att de nya målen pekar ut en 
riktning för Skövdes utveckling som går i linje med barnets bästa och barnkonventionen.   
 

Utifrån kommunfullmäktiges mål kommer kommunstyrelsen arbeta vidare med att ta fram 
lämpliga indikatorer för att kunna följa upp och analysera resultatet inom respektive 
mål. Kommunstyrelsen föreslås också ges i uppdrag att ta fram förslag på reviderade riktlinjer 
för styrdokument. I nuvarande riktlinjer för styrdokument står det att visionen ska åtföljas av 
en programförklaring som antas av kommunfullmäktige. Enligt föreslaget arbetssätt utgår 
politisk programförklaring och visionen konkretiseras i kommunfullmäktiges prioriterade 
mål. Därutöver uttrycks den politiska viljan i den strategiska plan med budget som antas 
årligen.  

Handlingar
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 230201 med ändringar                                                                                                                                                    
Uppdaterad version av kapitel 2 i strategisk plan med budget 230201 med ändringar

Skickas till
Samtliga nämnder och sektorer, kommunala bolag, kommunalförbund. 

Handläggare
Annica Carter och Maria Vaziri Hamedani
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 
Prioriterade utvecklingsmål
 

 
Målområde  

 
Tillväxt och attraktionskraft  

Målformulering  Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag  

Konkreta effekter 
som ska uppnås  

 75 000 invånare år 2040 med befolkningstillväxt i hela kommunen    
 Stärkt näringsliv och kompetensförsörjning  
 Ökad upplevelse av livskvalitet, delaktighet och tillgänglighet   

Varför är detta 
målområde så 
viktigt?  

Med fokus på tillväxt och kompetensförsörjning kan vi erbjuda en välfärd 
för alla åldrar. Ett rikt näringsliv med många arbetstillfällen attraherar 
invånare och bidrar till att trygga vår välfärd. För att klara 
kompetensförsörjningen behöver vi locka hit och behålla arbetskraft och 
företagsetableringar. Trygghet, delaktighet och möjlighet till en hållbar 
livsstil är värden som bidrar till Skövdes attraktionskraft.  

Resultatmätningar  Ett antal resultatmätningar kommer att utgöra underlag för uppföljning 
och analys av målområdet.    Av analysen ska det framgå om utveckling 
sker i den takt som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont 
sträcker sig längre fram än 2026.

 
Målområde  

 
Klimat och miljö  

Målformulering  Skövde bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete  

Konkreta effekter 
som ska uppnås  

 Skövdes klimatavtryck är noll år 2045  
 Förbättrade möjligheter för invånare och företag att verka och leva 

hållbart.
 Stärkt förmåga att möta klimatförändringarna   

Varför är detta 
målområde så 
viktigt?  

Skövde kommun ska ligga långt fram i klimatomställningsarbetet.  Genom 
att samverka och hitta innovativa lösningar ställer vi om till ett hållbart 
samhälle.  Omställningen är nödvändig för att begränsa den globala 
uppvärmningen. Den är också nödvändig för att attrahera kompetens och 
företagsetableringar till Skövde.   

Resultatmätningar  Ett antal resultatmätningar kommer att utgöra underlag för uppföljning 
och analys av målområdet.  Av analysen ska det framgå om utveckling 
sker i den takt som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont 
sträcker sig längre fram än 2026.

 
Målområde  

 
Barn och unga  

Målformulering  Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv  

Konkreta effekter 
som ska uppnås  

 Förbättrad psykisk och fysisk hälsa   
 Ökad trygghet och jämlikhet samt ökat inflytande  
 Fler barn och unga ska fullfölja sina studier  

Varför är detta 
målområde så 
viktigt?  

Barn och unga i Skövde ska få de allra bästa förutsättningarna för en 
bra start i livet. I Skövde ges barn och unga inflytande över sina egna liv 
och görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Genom fokus på barn och ungas 
utbildning, fritid och uppväxtvillkor lägger vi grunden för hälsa, 
framtidstro och morgondagens kompetensförsörjning.   

Resultatmätningar  Ett antal resultatmätningar kommer att utgöra underlag för uppföljning 
och analys av målområdet.  Av analysen ska det framgå om utveckling 
sker i den takt som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont 
sträcker sig längre fram än 2026.
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Finansiellt mål    

Finansiellt mål för kommunkoncernen:  
1. Årets resultat* för kommunkoncernen ska, efter finansiella poster, som ett genomsnitt uppgå till 
minst 6 procent av skatter och bidrag över en rullande sexårsperiod**.  
2. Årets resultat* för kommunen ska som ett genomsnitt uppgå till minst 3 procent av skatter och 
bidrag per år över en rullande sexårsperiod**.  

 
*Med årets resultat menas kommunens ekonomiska resultat inklusive exploateringsöverskott, reavinster på 
anläggningstillgångar och redovisningsmässiga effekter från värdeförändringen i placeringar. I uppföljningen 
ska det specificeras i vilken omfattning de ovanstående punkter bidrag till uppfyllelse av det finansiella 
målet. 
** Den rullande sexårsperioden omfattar tre år bakåt i tiden och tre år framåt i tiden, vilket med 2023 
som startår omfattar perioden 2020-2025. För budgetåret 2024 omfattar sexårsperioden i stället åren 
2021-2026, o.s.v. .
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Datum: 2023-02-06 Diarienummer: KS2022.0249

Handläggare: Annica Carter och Maria Vaziri Hamedani Sektor/avdelning: Koncernstab

Uppdaterad version av Kapitel 2 i Strategisk plan med 
budget 
Följande text ersätter Kapitel 2 i Strategisk plan med budget 2023-2025:

2. Vision och mål 
Sammanfattning

Att styra med mål är en viktig komponent i Skövde kommuns styrmodell. Kommunfullmäktige 
ansvarar för den övergripande styrningen genom att fastställa vision och prioriterade mål för 
kommunen som helhet. Kommunfullmäktiges prioriterade mål blir operativa genom att 
kommunstyrelsen leder och samordnar samhällsutvecklingsarbetet. 
Därutöver uttrycks den politiska viljan i den strategiska plan med budget som antas årligen 
av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarar för att fastställa egna 
prioriterade mål samt internbudget med utgångspunkt i kommunens vision, mål och det egna 
grunduppdraget. 

Vision Skövde 2040
Visionen ska fungera som en ledstjärna och vara styrande för hela kommunens utveckling med 
siktet inställt på 2040.  

Visionen består av fyra delar: Visionsfras, visionsberättelse, 
fokusområden och ledord. Tillsammans pekar de ut riktningen för 
hur Skövde ska utvecklas de kommande åren.

Visionsfrasen är den formulering som vi i vardagligt tal kallar för 
”visionen”. Den lyder så här: Tillsammans förverkligar vi 
drömmar och får Skövde att växa.

Visionen i sin helhet presenteras i bilaga 2 till Strategisk plan med 
budget.
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Kommunfullmäktiges mål 
Utifrån visionen beslutar fullmäktige om 
prioriterade mål som gäller för 
mandatperioden. Målen utgår ifrån 
visionen och de viktigaste utmaningarna 
som ska prioriteras i kommunens 
utvecklingsarbete. Kommunfullmäktiges 
mål har i första hand ett demokrati- och 
samhällsutvecklingsfokus eftersom 
uppdragen för välfärdstjänsterna är 
delegerade genom reglementen till 
nämnderna.

Kommunfullmäktiges mål blir operativa 
genom att kommunstyrelsen leder och 
samordnar samhällsutvecklingsarbetet. 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
arbetar strategiskt utifrån kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna vision och 
utvecklingsmål. I stället för att bryta ner kommunfullmäktiges mål i nämnderna så leder och 
samordnar ledningsgruppen det strategiska arbetet.

Kommunfullmäktiges mål, som består av tre prioriterade utvecklingsmål och ett finansiellt 
mål, presenteras i sin helhet i slutet av kapitlet.

Strategisk plan med budget 
I juni varje år beslutar kommunfullmäktige om Strategisk plan med budget. Den innehåller en plan 
för ekonomin över tre år där budgetåret är periodens första år. Med utgångspunkt i visionen och 
kommunfullmäktiges mål uttalas den politiska viljan och särskilda satsningar för budgetperioden. 
Dessutom ingår exempelvis de ekonomiska driftramarna för nämnderna samt investerings- och 
exploateringsbudget. Planen följs upp i Skövde kommuns delårsrapport och årsredovisning.

Nämndernas verksamhetsplaner med internbudget

I Skövde kommun skapas handlingsutrymme i styrningen genom att varje organisatorisk nivå 
själv har befogenhet och ansvar för att genomföra sitt planerings- och uppföljningsarbete 
baserat på det egna uppdraget (såsom det definieras både i den statliga och kommunala 
styrningen). Styrningen kvalitetssäkras genom dialog. Dialoger genomförs i form av 
kontinuerliga och strukturerade samtal om grunduppdraget, förutsättningarna, planeringen, 
utvecklingen samt resultat och kvalitet i syfte att skapa en gemensam bild, goda relationer, tillit 
och kontroll. 

Senast den 1 december varje år ska nämnderna besluta om verksamhetsplan för det egna 
ansvarsområdet*. Med utgångspunkt från kommunens vision, prioriterade mål och sitt eget 
grunduppdrag fastställs i verksamhetsplanen den egna nämndens prioriterade mål samt 
internbudget. 
Utöver prioriterade mål och internbudget ansvarar nämnden för grunduppdragets kvalitet inom 
sitt ansvarsområde.
Nämnden har också det yttersta ansvaret för den interna kontrollen av sin verksamhet.

* Med undantag av barn- och ungdomsnämnden som senast den 31 december varje år ska besluta om 
verksamhetsplan. Detta med hänsyn tagen till samverkansarbetet inom Utbildning Skaraborg
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Uppföljning av mål och resultat
Systematisk uppföljning och analys är en central och viktig del i styrmodellen. 
Varje nämnd ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna 
verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. En bra 
analys är grundläggande för att kunna skapa välgrundade slutsatser och utveckla 
och förbättra den kommunala verksamheten.
Arbetet med att planera, följa upp och analysera resultatet följer ett årshjul.

God ekonomisk hushållning 

Kommuner har sedan 1992 års kommunallag trädde i kraft haft krav på sig att verksamheten ska 
bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. År 2000 tillkom balanskravet och under 2013 infördes 
en möjlighet att använda en resultatutjämningsreserv (RUR). Samtliga delar av regelverket ska 
årligen följas upp i årsredovisningen. God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen innebär 
att kommunerna ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt, att resurserna i verksamheten 
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. 

Kommunallagen sammanfattar: 
• För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. 
• För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
• För att utjämna svängningar i kommunens intäkter kan kommunen anta regler för hantering av 
resultatutjämningsreserv. 

Vad är god ekonomisk hushållning för Skövde kommun? 
Det är fullmäktiges prioriterade mål som tillsammans med fullmäktiges finansiella mål, utgör 
ramverket för en god ekonomisk hushållning i Skövde. Målet är att verksamheten bedrivs 
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långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, 
regler och etablerade normer. Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för en 
god och hållbar utveckling. En välskött ekonomi skapar trygghet för såväl företag som hushåll och 
lägger grunden för fler arbeten och en trygg gemensam finansiering av välfärden. De finansiella 
målen ska säkerställa att varje generation själv bär kostnaden för den service som den konsumerar. 
Målen är därför formulerade så att de genererar ett ekonomiskt resultat som klarar framtida 
åtaganden såsom pensionskostnader och investeringar och är utformade som ett genomsnitt över 
en längre tidsperiod. 

Finansiellt mål 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning som tillämpas från räkenskapsåret 2019 anger att 
mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska följas upp och utvärderas för hela den 
kommunala koncernen. Från och med budgetåret 2023 beslutar därför kommunfullmäktige om 
finansiellt mål för både kommunkoncernen i sin helhet och för kommunen. 
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Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 
Prioriterade utvecklingsmål 

 
Målområde  

 
Tillväxt och attraktionskraft  

Målformulering  Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag  

Konkreta effekter 
som ska uppnås  

 75 000 invånare år 2040 med befolkningstillväxt i hela kommunen    
 Stärkt näringsliv och kompetensförsörjning  
 Ökad upplevelse av livskvalitet, delaktighet och tillgänglighet   

Varför är detta 
målområde så 
viktigt?  

Med fokus på tillväxt och kompetensförsörjning kan vi erbjuda en välfärd 
för alla åldrar. Ett rikt näringsliv med många arbetstillfällen attraherar 
invånare och bidrar till att trygga vår välfärd. För att klara 
kompetensförsörjningen behöver vi locka hit och behålla arbetskraft och 
företagsetableringar. Trygghet, delaktighet och möjlighet till en hållbar 
livsstil är värden som bidrar till Skövdes attraktionskraft.  

Resultatmätningar  Ett antal resultatmätningar kommer att utgöra underlag för uppföljning 
och analys av målområdet.    Av analysen ska det framgå om utveckling 
sker i den takt som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont 
sträcker sig längre fram än 2026.

 
Målområde  

 
Klimat och miljö  

Målformulering  Skövde bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete  

Konkreta effekter 
som ska uppnås  

 Skövdes klimatavtryck är noll år 2045  
 Förbättrade möjligheter för invånare och företag att verka och leva 

hållbart.
 Stärkt förmåga att möta klimatförändringarna   

Varför är detta 
målområde så 
viktigt?  

Skövde kommun ska ligga långt fram i klimatomställningsarbetet.  Genom 
att samverka och hitta innovativa lösningar ställer vi om till ett hållbart 
samhälle.  Omställningen är nödvändig för att begränsa den globala 
uppvärmningen. Den är också nödvändig för att attrahera kompetens och 
företagsetableringar till Skövde.   

Resultatmätningar  Ett antal resultatmätningar kommer att utgöra underlag för uppföljning 
och analys av målområdet.  Av analysen ska det framgå om utveckling 
sker i den takt som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont 
sträcker sig längre fram än 2026.

 
Målområde  

 
Barn och unga  

Målformulering  Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv  

Konkreta effekter 
som ska uppnås  

 Förbättrad psykisk och fysisk hälsa   
 Ökad trygghet och jämlikhet samt ökat inflytande  
 Fler barn och unga ska fullfölja sina studier  

Varför är detta 
målområde så 
viktigt?  

Barn och unga i Skövde ska få de allra bästa förutsättningarna för en 
bra start i livet. I Skövde ges barn och unga inflytande över sina egna liv 
och görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Genom fokus på barn och ungas 
utbildning, fritid och uppväxtvillkor lägger vi grunden för hälsa, 
framtidstro och morgondagens kompetensförsörjning.   

Resultatmätningar  Ett antal resultatmätningar kommer att utgöra underlag för uppföljning 
och analys av målområdet.  Av analysen ska det framgå om utveckling 
sker i den takt som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont 
sträcker sig längre fram än 2026.
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Finansiellt mål    

Finansiellt mål för kommunkoncernen:  
1. Årets resultat* för kommunkoncernen ska, efter finansiella poster, som ett genomsnitt uppgå till 
minst 6 procent av skatter och bidrag över en rullande sexårsperiod**.  
2. Årets resultat* för kommunen ska som ett genomsnitt uppgå till minst 3 procent av skatter och 
bidrag per år över en rullande sexårsperiod**.  

 
*Med årets resultat menas kommunens ekonomiska resultat inklusive exploateringsöverskott, reavinster på 
anläggningstillgångar och redovisningsmässiga effekter från värdeförändringen i placeringar. I uppföljningen 
ska det specificeras i vilken omfattning de ovanstående punkter bidrag till uppfyllelse av det finansiella 
målet. 
** Den rullande sexårsperioden omfattar tre år bakåt i tiden och tre år framåt i tiden, vilket med 2023 
som startår omfattar perioden 2020-2025. För budgetåret 2024 omfattar sexårsperioden i stället åren 
2021-2026, o.s.v. .
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KS § 34/23
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden
KS2022.0249

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 12/23

2 Kommunstyrelsen 2023-02-13 34/23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:  

- fastställa ”Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden”. 
- ersätta kapitel 2 i ”Strategisk plan med budget 2023–2025” med en uppdaterad 

version av kapitlet innehållande de nya målen, i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut KS 2022-11-07 § 230.  

- uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på reviderade riktlinjer för 
styrdokument.

Jerzy Kucier (SD) och Anders Ahlmann (SD) deltar ej i beslutet.

Yrkanden
Johan Ask (S) yrkar med stöd av Ulrica Johansson (C) och Gabryjel Blom (V) bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Torbjörn Bergman (SP) och Marie Ekman (SP) lämnar följande ändringsyrkande;

Vi tillstyrker förslaget till ekonomiskt mål i bilagan ”Kommunfullmäktiges mål för 
mandatperioden”. Då vi anser att det svarar väl upp mot vår målsättning om; En god 
ekonomi. 

Vi yrkar att övriga tre mål i bilagan ersätts med följande fyra målsättningar: 
En god kommunal förvaltning. 
En god miljö för människan. 
En god krisberedskap. 
En god infrastruktur. 

Vi yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag på indikatorer för målen enligt 
ovan och återkomma med förslag till beslut angående dessa. 

Vi yrkar att uppdrag om revidering av ”riktlinjer för styrdokument” utgår. 

Beslutsgång
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Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Reservation
Torbjörn Bergman (SP) och Marie Ekman (SP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Torbjörn Bergman (SP) lämnar in en protokollsanteckning som bifogas till protokollet.

Bakgrund
Den 30 maj 2022 antog kommunfullmäktige en ny vision ”Tillsammans förverkligar vi 
drömmar och får Skövde att växa”. I samband med framtagandet av ny vision påbörjades ett 
arbete med att utveckla kommunens målstyrning.  
 
När kommunfullmäktige antagit Vision Skövde 2040 inleddes arbetet med att konkretisera 
visionen i kommunfullmäktiges mål. En politisk arbetsgrupp bestående av de tre 
kommunalråden och två representanter från varje politiskt parti i kommunfullmäktige utsågs 
med uppgift att utarbeta förslag till nya kommunfullmäktigemål. I november 2022 
genomfördes en workshop med hela kommunfullmäktige utifrån frågeställningen ”Vilka är 
de viktigaste utmaningarna som Skövde kommun behöver fokusera på de kommande fyra 
åren?” Den politiska arbetsgruppen har därefter bearbetat resultatet och fördjupat analysen 
vid tre tillfällen. Utkastet till nya, prioriterade mål har stämts av i respektive partigrupp. 
Synpunkter har bearbetats och tagits hänsyn till i slutligt förslag till nya mål.   
 
Den politiska arbetsgruppen har landat i tre prioriterade utvecklingsmål: Tillväxt och 
attraktionskraft, Klimat och miljö samt Barn och unga. Utöver de tre mål som den politiska 
arbetsgruppen utarbetat så finns ett finansiellt mål. Det finansiella målet föreslås att 
framgent mätas på både koncern- och kommunnivå. Sammanlagt för koncernen föreslås ett 
resultat som är 6% av skatter och bidrag. För enbart kommunen föreslås ett resultat på 3% 
av skatter och bidrag. Mätt mot 2023 års budget innebär detta ett överskottsmål i mnkr på 
225 mnkr på koncernivå och 112,5 mnkr på kommunnivå. Målet föreslås att utvärderas över 
en rullande sexårsperiod, där det tas med tre år bakåt i tiden och tre år framåt.  
  
Förslaget till nya mål har barnrättsgranskats utifrån de lagkrav som kom i och med att 
barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Bedömningen är att de nya målen pekar ut en 
riktning för Skövdes utveckling som går i linje med barnets bästa och barnkonventionen.   
 
Utifrån kommunfullmäktiges mål kommer kommunstyrelsen arbeta vidare med att ta fram 
lämpliga indikatorer för att kunna följa upp och analysera resultatet inom respektive 
mål. Kommunstyrelsen föreslås också ges i uppdrag att ta fram förslag på reviderade 
riktlinjer för styrdokument. I nuvarande riktlinjer för styrdokument står det att visionen ska 
åtföljas av en programförklaring som antas av kommunfullmäktige. Enligt föreslaget 
arbetssätt utgår politisk programförklaring och visionen konkretiseras i 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. Därutöver uttrycks den politiska viljan i den 
strategiska plan med budget som antas årligen.   

Tillägg efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-02-01
I handlingen ”Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden” under rubriken 
Resultatmätningar görs tillägget: ”Av analysen ska det framgå om utveckling sker i den takt 
som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont sträcker sig längre fram än 
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2026.” Kommunfullmäktiges mål återfinns också i dokumentet ”Uppdaterad version av 
kapitel 2 i strategisk plan med budget”. Motsvarande ändring görs även där. 

I handlingen ”Uppdaterad version av kapitel 2 i strategisk plan med budget” under rubriken 
Nämndernas verksamhetsplaner med internbudget görs en asterisk efter meningen ”Senast 
den 1 december varje år ska nämnderna besluta om verksamhetsplan för det egna 
ansvarsområdet.” Till asterisken läggs följande förtydligande: *Med undantag av barn- och 
ungdomsnämnden som senast den 31 december varje år ska besluta om verksamhetsplan. 
Detta med hänsyn tagen till samverkansarbetet inom Utbildning Skaraborg. 

Handlingar
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden                                                                                                                                                    
Uppdaterad version av kapitel 2 i strategisk plan med budget                                               
Protokollsanteckning- KF mål förslag, Skövdepartiet

Skickas till
Samtliga nämnder och sektorer, kommunala bolag, kommunalförbund. 
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KSAU § 12/23
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden
KS2022.0249

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 12/23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

- fastställa ”Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden”. 
- ersätta kapitel 2 i ”Strategisk plan med budget 2023-2025” med en uppdaterad 

version av kapitlet innehållande de nya målen, i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut KS 2022-11-07 § 230.  

- uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på reviderade riktlinjer för 
styrdokument.

Torbjrön Bergman (SP) deltar ej i beslut.

Bakgrund
Den 30 maj 2022 antog kommunfullmäktige en ny vision ”Tillsammans förverkligar vi 
drömmar och får Skövde att växa”. I samband med framtagandet av ny vision påbörjades ett 
arbete med att utveckla kommunens målstyrning.  
 
När kommunfullmäktige antagit Vision Skövde 2040 inleddes arbetet med att konkretisera 
visionen i kommunfullmäktiges mål. En politisk arbetsgrupp bestående av de tre 
kommunalråden och två representanter från varje politiskt parti i kommunfullmäktige utsågs 
med uppgift att utarbeta förslag till nya kommunfullmäktigemål. I november 2022 
genomfördes en workshop med hela kommunfullmäktige utifrån frågeställningen ”Vilka är 
de viktigaste utmaningarna som Skövde kommun behöver fokusera på de kommande fyra 
åren?” Den politiska arbetsgruppen har därefter bearbetat resultatet och fördjupat analysen 
vid tre tillfällen. Utkastet till nya, prioriterade mål har stämts av i respektive partigrupp. 
Synpunkter har bearbetats och tagits hänsyn till i slutligt förslag till nya mål.   
 
Den politiska arbetsgruppen har landat i tre prioriterade utvecklingsmål: Tillväxt och 
attraktionskraft, Klimat och miljö samt Barn och unga. Utöver de tre mål som den politiska 
arbetsgruppen utarbetat så finns ett finansiellt mål. Det finansiella målet föreslås att 
framgent mätas på både koncern- och kommunnivå. Sammanlagt för koncernen föreslås ett 
resultat som är 6% av skatter och bidrag. För enbart kommunen föreslås ett resultat på 3% 
av skatter och bidrag. Mätt mot 2023 års budget innebär detta ett överskottsmål i mnkr på 
225 mnkr på koncernivå och 112,5 mnkr på kommunnivå. Målet föreslås att utvärderas över 
en rullande sexårsperiod, där det tas med tre år bakåt i tiden och tre år framåt.  
  
Förslaget till nya mål har barnrättsgranskats utifrån de lagkrav som kom i och med att 
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barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Bedömningen är att de nya målen pekar ut en 
riktning för Skövdes utveckling som går i linje med barnets bästa och barnkonventionen.   
 
Utifrån kommunfullmäktiges mål kommer kommunstyrelsen arbeta vidare med att ta fram 
lämpliga indikatorer för att kunna följa upp och analysera resultatet inom respektive 
mål. Kommunstyrelsen föreslås också ges i uppdrag att ta fram förslag på reviderade 
riktlinjer för styrdokument. I nuvarande riktlinjer för styrdokument står det att visionen ska 
åtföljas av en programförklaring som antas av kommunfullmäktige. Enligt föreslaget 
arbetssätt utgår politisk programförklaring och visionen konkretiseras i 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. Därutöver uttrycks den politiska viljan i den 
strategiska plan med budget som antas årligen.  

Tillägg efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-02-01
I handlingen ”Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden” under rubriken 
Resultatmätningar görs tillägget: ”Av analysen ska det framgå om utveckling sker i den takt 
som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont sträcker sig längre fram än 
2026.” Kommunfullmäktiges mål återfinns också i dokumentet ”Uppdaterad version av 
kapitel 2 i strategisk plan med budget”. Motsvarande ändring görs även där. 

I handlingen ”Uppdaterad version av kapitel 2 i strategisk plan med budget” under rubriken 
Nämndernas verksamhetsplaner med internbudget görs en asterisk efter meningen ”Senast 
den 1 december varje år ska nämnderna besluta om verksamhetsplan för det egna 
ansvarsområdet.” Till asterisken läggs följande förtydligande: *Med undantag av barn- och 
ungdomsnämnden som senast den 31 december varje år ska besluta om verksamhetsplan. 
Detta med hänsyn tagen till samverkansarbetet inom Utbildning Skaraborg. 

Handlingar
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden                                                                                                                                                    
Uppdaterad version av kapitel 2 i strategisk plan med budget

Skickas till
Samtliga nämnder och sektorer, kommunala bolag, kommunalförbund. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-10-11
Diarienummer: KS2022.0157-7
Handläggare: Camilla Arvidsson

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion om skolbiblioteken i Skövde kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bakgrund
Socialdemokraterna har, genom Ida Eliasson, Robert Ciabatti och Per Johansson, lämnat in  
en motion till kommunfullmäktige om skolbiblioteken i Skövde kommun. Ärendet bereds av  
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat barn- och utbildningsnämnden att i  
samråd med kulturavdelningen lämna yttrande i ärendet.

Motionärerna har i motion föreslagit att
- en uppgradering av Skövde kommuns skolbibliotek genomförs
- det i barn- och utbildnings årliga budget avsätts en specifik summa till 
skolornas bibliotek för att hålla dessa uppdaterade med ny litteratur samt möbler 
anpassade för verksamheten
- en hållbar och långsiktig plan skall upprättas för att kunna ge skolornas 
bibliotek  expertishjälp vid inköp av litteratur, boksamtal för både personal och 
elever.

Motionärerna framför i motionen att läsa är en demokratisk rättighet men också en  
förutsättning för att kunna ta del av samhället där skolan fyller en viktig funktion för  
elevernas utbildning. Motionären menar vidare att skolbiblioteken bidrar till att förbättra både 
elevernas utbildning och till att kompensera för elevernas olika förutsättningar. För att detta 
ska vara möjligt behövs ett uppdaterat och fungerande skolbibliotek.

Utredning
Sektor barn och utbildning har tillsammans med kulturavdelningen utrett frågan gällande  
skolbibliotek utifrån motionärernas förslag. I Skollagen (2010:800) 2 kap §§ 35-36 går att  
utläsa följande om skolbibliotek; 
35 § för utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med  
utbildningen ska kunna uppfyllas 
36 § eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-10-11
Diarienummer: KS2022.0157-7
Handläggare: Camilla Arvidsson

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Inom Skövde kommun och sektor barn- och utbildning finns idag skolbibliotek tillhörande  
varje skolenhet. Sektorn har under 2021 inventerat skolbiblioteken och man kunde där  
konstatera att tillgång gällande öppettider, omfattning av litteratur och bibliotekspersonal  
samt lokaler ser olika ut på respektive enhet. D.v.s. likvärdigheten för eleverna uppfylls därför  
inte fullt ut idag. Dock framgår att i stort sett samtliga enheter har stor tillgänglighet  till 
skolbiblioteken. 
Utifrån skollagen, SkolL §§ 35-36, ligger ansvaret för skolbiblioteken inom rektors ansvar.  
Inom sektor barn- och utbildning arbetas med frågan om att öka samutnyttjande av resurser, 
personal och  lokaler. Detta ska sammantaget öka likvärdigheten i skolbiblioteken för 
eleverna. Samtidigt pågår samtal med kulturavdelningen för att öka samarbetet mellan 
skolbibliotek (sektor barn och utbildning) och folkbibliotek (sektor medborgare och 
samhällsutveckling).

Synpunkter från Kulturavdelningen
Motionärerna beskriver ett sedan många år välkänt läge för elever i svenska skolor –  
läsförmågan minskar, allra mest för pojkar. För att hållbart stärka denna, för livskvalité och  
livslångt lärande så viktiga förmåga, krävs tätt samarbete inom en kommun mellan skol- och  
kulturverksamhet för kommunens gemensamma barn och unga.

Ett utökat samarbete kring kultur och skolbibliotek i Skövde kommun har inletts. Arbete hos 
kulturavdelningen och sektor barn- och utbildning pågår för att sjösätta en kulturplan för  
skolan där nästa steg i utvecklingsarbetet är att bygga en långsiktig och robust organisation  
kring skolbibliotek. För de integrerade folk- och skolbiblioteken fortsätter arbetet att utveckla 
pilotbibliotek och väl förankrade och avtalsstyrda samarbetsformer där bibliotekarien är en 
självklar del av skolans arbetslag. 

Sektor barn och utbildning har ansvaret för skolbiblioteken och kulturavdelningen har 
ansvaret för folkbiblioteken.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen med  
motivering att frågan redan idag hanteras inom sektor barn och utbildning tillsammans med  
sektor medborgare och samhällsutveckling, kulturavdelningen.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-10-11
Diarienummer: KS2022.0157-7
Handläggare: Camilla Arvidsson

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Handlingar
Motion om skolbiblioteken i Skövde kommun (S)                                                                                                                                                    
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BUN § 70/22
Yttrande över remiss gällande motion om skolbiblioteken i 
Skövde kommun
BUN2022.0393

Behandlat av Datum Ärende

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-19 44/22

2 Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-03 70/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen med 
motivering att frågan redan idag hanteras inom sektor barn och utbildning tillsammans med 
sektor medborgare och samhällsutveckling, kulturavdelningen.

Yrkanden
Marianne Gustafson (KD) och Johan Ekström (L) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag till 
beslut. 
Robert Ciabatti (S) och Per Johansson (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden och ställer dessa mot varandra och finner 
därefter att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott förslag till beslut om att avslå motionen. 

Bakgrund
Socialdemokraterna har, genom Ida Eliasson, Robert Ciabatti och Per Johansson, lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige om skolbiblioteken i Skövde kommun. Ärendet bereds av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat barn- och utbildningsnämnden att i 
samråd med kulturavdelningen lämna yttrande i ärendet.

Motionärerna har i motion föreslagit att
- en uppgradering av Skövde kommuns skolbibliotek görs
- det årligen i BUNs budget avsätts en specifik summa till skolornas bibliotek för att hålla 
dessa uppdaterade med ny litteratur samt möbler anpassade för verksamheten
- en hållbar och långsiktig plan skall upprättas för att kunna ge skolornas bibliotek 
expertishjälp vid inköp av litteratur, boksamtal för både personal och elever

Motionärerna framför i motionen att läsa är en demokratisk rättighet men också en 
förutsättning för att kunna ta del av samhället där skolan fyller en viktig funktion för 
elevernas utbildning. Motionären menar vidare att skolbiblioteken bidrar till att förbättra 
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elevernas utbildning och bidrar till att kompensera för elevernas olika förutsättningar. För att 
detta ska vara möjligt behövs ett uppdaterat och fungerande skolbibliotek. 

Utredning
Sektor barn och utbildning har tillsammans med kulturavdelningen utrett frågan gällande 
skolbibliotek utifrån motionärernas förslag. I Skollagen (2010:800) 2 kap §§ 35-36 går att 
utläsa följande om skolbibliotek;
35 § för utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas
36 § eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek

Inom Skövde kommun och sektor barn och utbildning finns idag skolbibliotek tillhörande 
varje skolenhet. Sektorn har under 2021 inventerat skolbiblioteken och man kunde där 
konstatera att tillgång gällande öppettider, omfattning av litteratur och bibliotekspersonal 
samt lokaler ser olika ut på respektive enhet. Dvs likvärdigheten för eleverna uppfylls därför 
inte fullt ut idag. Dock ser man överlag att i stort sett samtliga enheter har stor tillgänglighet 
till skolbiblioteken.

Utifrån skollagen, SkolL §§ 35-36, ligger ansvaret för skolbiblioteken inom rektors ansvar. 
Inom sektorn arbetas med frågan om att öka samutnyttjande av resurser, personal och 
lokaler. Detta sammantaget för att öka likvärdigheten av skolbibliotek för eleverna. 
Samtidigt förs pågående samtal med kulturavdelningen för att öka samarbetet mellan 
skolbibliotek (sektor barn och utbildning) och folkbibliotek (sektor medborgare och 
samhällsutveckling). 

Synpunkter från Kulturavdelningen
Motionärerna beskriver ett sedan många år väl känt läge för elever i svenska skolor – 
läsförmågan minskar, allra mest för pojkar. För att hållbart stärka denna, för livskvalité och 
livslångt lärande så viktiga förmåga, krävs tätt samarbete inom en kommun mellan skol- och 
kulturverksamhet för kommunens gemensamma barn och unga.

Ett utökat samarbete kring kultur och skolbibliotek i Skövde kommun har inletts. Arbetet i 
kulturavdelningen och sektor barn och utbildning pågår för att sjösätta en kulturplan för 
skolan där nästa steg i utvecklingsarbetet är att bygga en långsiktig och robust organisation 
kring skolbibliotek. För de integrerade folk- och skolbiblioteken fortsätter arbetet att 
utveckla pilotbibliotek och väl förankrade och avtalsstyrda samarbetsformer där 
bibliotekarien är en självklar del av skolans arbetslag. 

Sektor barn och utbildning har ansvaret för skolbiblioteken och kulturavdelningen har 
ansvaret för folkbiblioteken.

Handlingar
Motion om skolbiblioteken i Skövde kommun (S).pdf

Skickas till
Kommunstyrelsen
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2022-03-22

Motion om skolbiblioteken i Skövde kommun
Läsförståelsen har försämrats under 2000-talet. Skillnaden mellan starka och svaga läsare ökar. Våra 
elever med utländsk bakgrund presterar sämre. Enligt PISA anses ungefär var tredje pojke ha svag 
läsförståelse och de använder mer sällan och andra lässtrategier i jämförelse med flickor. Att kunna 
läsa är en grundläggande färdighet och läsning av text sker i alla skolans ämnen. Yngre åldrar lär sig 
den basala läsinlärningen (avkodningen), men elever i 10-årsåldern och uppåt har brister i 
utvecklingen av den avancerade läsförståelsen. Läsförståelse är en nyckelkompetens.

Goda läsare är strategiska läsare. De gör medvetna och målinriktade val, känner till syftet med sin 
läsning, kontrollerar sin förståelse innan, under och efter läsningen, kan använda åtgärder om de 
märker att förståelsen brister. I skolans styrdokument (i kursplanen för svenska) förtydligas vikten 
av inte bara testa läsförståelsen utan också undervisa elever om läsförståelse. Skolverket och forskare 
understryker att läsförståelse bör undervisas i alla ämnen, men det finns en oklarhet om hur, när, 
varför och för vem denna undervisning ska ske.

Att kunna läsa är en demokratisk rättighet men också förutsättning för att kunna ta del av samhället. 
Du ökar din självkänsla och ditt självförtroende och du formar din identitet och du lär dig förstå dig 
själv och andra människor, du får en ökad empatisk förmåga vilket behövs i en allt råare värld.

Skolan har ett otroligt stort ansvar att utbilda våra barn och unga i förmågan att kunna läsa. Detta 
sker till störst del under lektionstid med en pedagog som undervisar och guidar eleverna i att utveckla 
förmågan att läsa. Det som däremot har glömts bort är vikten av ett uppdaterat, fint och fungerande 
skolbibliotek.

Skolbiblioteken bidrar till att förbättra elevernas utbildning och bidra till att kompensera för 
elevernas olika förutsättningar. För att det ska vara möjligt behöver man tillhandahålla ett uppdaterat 
och fungerande skolbibliotek.
Skolbiblioteket är en del av den pedagogiska verksamheten i skolan. Rektor kan organisera så att 
skolbibliotek på olika sätt stärker elevernas utbildning dock är det svårt då man från politikernas sida 
inte förstår vikten av detta och ser till att pengar avsätts specifikt för just detta.

Under rätt förutsättningar kan skolbiblioteket fungera både som ett nav och en motor, inte minst 
vad gäller läsning och medie- och informationskunnighet. Skolbiblioteket kan utöver att bidra till 
goda skolresultat, även verka för kultur, litteratur och bildning i större bemärkelse.

Skolbiblioteket är en verksamhet för hela skolan och det skulle kunna vara en trygg och lugn plats 
där studiero får råda och där skolarbete kan göras samt en plats för trivsel och möten mellan skolans 
elever och personal.
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2022-03-22

Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna att:

 en uppgradering av Skövde kommuns skolbibliotek görs.
 det årligen i BUNs budget avsätts en specifik summa till skolornas bibliotek för att hålla 

dessa uppdaterade med ny litteratur samt möbler anpassade för verksamheten. 
 en hållbar och långsiktig plan skall upprättas för att kunna ge skolornas bibliotek 

expertishjälp vid inköp av litteratur, boksamtal för både personal och elever. 

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ida Eliasson Robert Ciabatti Per Johansson 

__________________ ___________________ _______________
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KS § 251/22
Motion om skolbiblioteken i Skövde kommun
KS2022.0157

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-30 250/22

2 Kommunstyrelsen 2022-12-12 251/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Yrkanden
Ulrica Johansson (C) yrkar på att anse motionen vara besvarad i sin helhet. 

Ulla-Britt Hagström (L) yrkar på bifall till första attsatsen i bakgrunden (att en uppgradering 
av Skövde kommuns skolbibliotek genomförs) och anse resten av motionen vara besvarad.

Johan Ask (S) yrkar på att hela motionen ska anses vara besvarad i sin helhet.

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Ulrica Johanssons (C) och Johan Asks (S) yrkande att anse motionen 
vara besvarad i sin helhet. 

Resvation
Ulla-Britt Hagström (L) reservarar sig till förmån för eget beslut. 

Bakgrund
Socialdemokraterna har, genom Ida Eliasson, Robert Ciabatti och Per Johansson, lämnat in  
en motion till kommunfullmäktige om skolbiblioteken i Skövde kommun. Ärendet bereds av  
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat barn- och utbildningsnämnden att i  
samråd med kulturavdelningen lämna yttrande i ärendet.

Motionärerna har i motion föreslagit att
- en uppgradering av Skövde kommuns skolbibliotek genomförs
- det i barn- och utbildnings årliga budget avsätts en specifik summa till 
skolornas bibliotek för att hålla dessa uppdaterade med ny litteratur samt 
möbler anpassade för verksamheten
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- en hållbar och långsiktig plan skall upprättas för att kunna ge skolornas 
bibliotek  expertishjälp vid inköp av litteratur, boksamtal för både personal och 
elever.

Motionärerna framför i motionen att läsa är en demokratisk rättighet men också en  
förutsättning för att kunna ta del av samhället där skolan fyller en viktig funktion för  
elevernas utbildning. Motionären menar vidare att skolbiblioteken bidrar till att förbättra 
både elevernas utbildning och till att kompensera för elevernas olika förutsättningar. För att 
detta ska vara möjligt behövs ett uppdaterat och fungerande skolbibliotek.

Utredning
Sektor barn och utbildning har tillsammans med kulturavdelningen utrett frågan gällande  
skolbibliotek utifrån motionärernas förslag. I Skollagen (2010:800) 2 kap §§ 35-36 går att  
utläsa följande om skolbibliotek; 
35 § för utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med  
utbildningen ska kunna uppfyllas 
36 § eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek

Inom Skövde kommun och sektor barn- och utbildning finns idag skolbibliotek tillhörande  
varje skolenhet. Sektorn har under 2021 inventerat skolbiblioteken och man kunde där  
konstatera att tillgång gällande öppettider, omfattning av litteratur och bibliotekspersonal  
samt lokaler ser olika ut på respektive enhet. D.v.s. likvärdigheten för eleverna uppfylls 
därför  inte fullt ut idag. Dock framgår att i stort sett samtliga enheter har stor tillgänglighet  
till skolbiblioteken. 
Utifrån skollagen, SkolL §§ 35-36, ligger ansvaret för skolbiblioteken inom rektors ansvar.  
Inom sektor barn- och utbildning arbetas med frågan om att öka samutnyttjande av resurser, 
personal och  lokaler. Detta ska sammantaget öka likvärdigheten i skolbiblioteken för 
eleverna. Samtidigt pågår samtal med kulturavdelningen för att öka samarbetet mellan 
skolbibliotek (sektor barn och utbildning) och folkbibliotek (sektor medborgare och 
samhällsutveckling).

Synpunkter från Kulturavdelningen
Motionärerna beskriver ett sedan många år välkänt läge för elever i svenska skolor –  
läsförmågan minskar, allra mest för pojkar. För att hållbart stärka denna, för livskvalité och  
livslångt lärande så viktiga förmåga, krävs tätt samarbete inom en kommun mellan skol- och  
kulturverksamhet för kommunens gemensamma barn och unga.

Ett utökat samarbete kring kultur och skolbibliotek i Skövde kommun har inletts. Arbete hos 
kulturavdelningen och sektor barn- och utbildning pågår för att sjösätta en kulturplan för  
skolan där nästa steg i utvecklingsarbetet är att bygga en långsiktig och robust organisation  
kring skolbibliotek. För de integrerade folk- och skolbiblioteken fortsätter arbetet att 
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utveckla pilotbibliotek och väl förankrade och avtalsstyrda samarbetsformer där 
bibliotekarien är en självklar del av skolans arbetslag. 

Sektor barn och utbildning har ansvaret för skolbiblioteken och kulturavdelningen har 
ansvaret för folkbiblioteken.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen med  
motivering att frågan redan idag hanteras inom sektor barn och utbildning tillsammans med  
sektor medborgare och samhällsutveckling, kulturavdelningen.

Handlingar
Motion om skolbiblioteken i Skövde kommun (S)                                                                                                                                                    
BUN § 70/22 Yttrande över remiss gällande motion om skolbiblioteken i Skövde kommun

Skickas till
Motionärerna
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KSAU § 250/22
Motion om skolbiblioteken i Skövde kommun
KS2022.0157

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-30 250/22

2 Kommunstyrelsen 2022-12-12 249/22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Deltar ej i beslut
Christer Winbäck (L) deltar ej i beslut.

Bakgrund
Socialdemokraterna har, genom Ida Eliasson, Robert Ciabatti och Per Johansson, lämnat in  
en motion till kommunfullmäktige om skolbiblioteken i Skövde kommun. Ärendet bereds av  
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat barn- och utbildningsnämnden att i  
samråd med kulturavdelningen lämna yttrande i ärendet.

Motionärerna har i motion föreslagit att
- en uppgradering av Skövde kommuns skolbibliotek genomförs
- det i barn- och utbildnings årliga budget avsätts en specifik summa till 
skolornas bibliotek för att hålla dessa uppdaterade med ny litteratur samt 
möbler anpassade för verksamheten
- en hållbar och långsiktig plan skall upprättas för att kunna ge skolornas 
bibliotek  expertishjälp vid inköp av litteratur, boksamtal för både personal och 
elever.

Motionärerna framför i motionen att läsa är en demokratisk rättighet men också en  
förutsättning för att kunna ta del av samhället där skolan fyller en viktig funktion för  
elevernas utbildning. Motionären menar vidare att skolbiblioteken bidrar till att förbättra 
både elevernas utbildning och till att kompensera för elevernas olika förutsättningar. För att 
detta ska vara möjligt behövs ett uppdaterat och fungerande skolbibliotek.

Utredning
Sektor barn och utbildning har tillsammans med kulturavdelningen utrett frågan gällande  
skolbibliotek utifrån motionärernas förslag. I Skollagen (2010:800) 2 kap §§ 35-36 går att  
utläsa följande om skolbibliotek; 
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35 § för utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med  
utbildningen ska kunna uppfyllas 
36 § eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek

Inom Skövde kommun och sektor barn- och utbildning finns idag skolbibliotek tillhörande  
varje skolenhet. Sektorn har under 2021 inventerat skolbiblioteken och man kunde där  
konstatera att tillgång gällande öppettider, omfattning av litteratur och bibliotekspersonal  
samt lokaler ser olika ut på respektive enhet. D.v.s. likvärdigheten för eleverna uppfylls 
därför  inte fullt ut idag. Dock framgår att i stort sett samtliga enheter har stor tillgänglighet  
till skolbiblioteken. 
Utifrån skollagen, SkolL §§ 35-36, ligger ansvaret för skolbiblioteken inom rektors ansvar.  
Inom sektor barn- och utbildning arbetas med frågan om att öka samutnyttjande av resurser, 
personal och  lokaler. Detta ska sammantaget öka likvärdigheten i skolbiblioteken för 
eleverna. Samtidigt pågår samtal med kulturavdelningen för att öka samarbetet mellan 
skolbibliotek (sektor barn och utbildning) och folkbibliotek (sektor medborgare och 
samhällsutveckling).

Synpunkter från Kulturavdelningen
Motionärerna beskriver ett sedan många år välkänt läge för elever i svenska skolor –  
läsförmågan minskar, allra mest för pojkar. För att hållbart stärka denna, för livskvalité och  
livslångt lärande så viktiga förmåga, krävs tätt samarbete inom en kommun mellan skol- och  
kulturverksamhet för kommunens gemensamma barn och unga.

Ett utökat samarbete kring kultur och skolbibliotek i Skövde kommun har inletts. Arbete hos 
kulturavdelningen och sektor barn- och utbildning pågår för att sjösätta en kulturplan för  
skolan där nästa steg i utvecklingsarbetet är att bygga en långsiktig och robust organisation  
kring skolbibliotek. För de integrerade folk- och skolbiblioteken fortsätter arbetet att 
utveckla pilotbibliotek och väl förankrade och avtalsstyrda samarbetsformer där 
bibliotekarien är en självklar del av skolans arbetslag. 

Sektor barn och utbildning har ansvaret för skolbiblioteken och kulturavdelningen har 
ansvaret för folkbiblioteken.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen med  
motivering att frågan redan idag hanteras inom sektor barn och utbildning tillsammans med  
sektor medborgare och samhällsutveckling, kulturavdelningen.

Handlingar
Motion om skolbiblioteken i Skövde kommun (S)                                                                                                                                                    
BUN § 70/22 Yttrande över remiss gällande motion om skolbiblioteken i Skövde kommun
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Skickas till
Motionärerna
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KSAU § 250/22
Motion om skolbiblioteken i Skövde kommun
KS2022.0157

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-30 250/22

2 Kommunstyrelsen 2022-12-12 249/22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Deltar ej i beslut
Christer Winbäck (L) deltar ej i beslut.

Bakgrund
Socialdemokraterna har, genom Ida Eliasson, Robert Ciabatti och Per Johansson, lämnat in  
en motion till kommunfullmäktige om skolbiblioteken i Skövde kommun. Ärendet bereds av  
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat barn- och utbildningsnämnden att i  
samråd med kulturavdelningen lämna yttrande i ärendet.

Motionärerna har i motion föreslagit att
- en uppgradering av Skövde kommuns skolbibliotek genomförs
- det i barn- och utbildnings årliga budget avsätts en specifik summa till 
skolornas bibliotek för att hålla dessa uppdaterade med ny litteratur samt 
möbler anpassade för verksamheten
- en hållbar och långsiktig plan skall upprättas för att kunna ge skolornas 
bibliotek  expertishjälp vid inköp av litteratur, boksamtal för både personal och 
elever.

Motionärerna framför i motionen att läsa är en demokratisk rättighet men också en  
förutsättning för att kunna ta del av samhället där skolan fyller en viktig funktion för  
elevernas utbildning. Motionären menar vidare att skolbiblioteken bidrar till att förbättra 
både elevernas utbildning och till att kompensera för elevernas olika förutsättningar. För att 
detta ska vara möjligt behövs ett uppdaterat och fungerande skolbibliotek.

Utredning
Sektor barn och utbildning har tillsammans med kulturavdelningen utrett frågan gällande  
skolbibliotek utifrån motionärernas förslag. I Skollagen (2010:800) 2 kap §§ 35-36 går att  
utläsa följande om skolbibliotek; 
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35 § för utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med  
utbildningen ska kunna uppfyllas 
36 § eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek

Inom Skövde kommun och sektor barn- och utbildning finns idag skolbibliotek tillhörande  
varje skolenhet. Sektorn har under 2021 inventerat skolbiblioteken och man kunde där  
konstatera att tillgång gällande öppettider, omfattning av litteratur och bibliotekspersonal  
samt lokaler ser olika ut på respektive enhet. D.v.s. likvärdigheten för eleverna uppfylls 
därför  inte fullt ut idag. Dock framgår att i stort sett samtliga enheter har stor tillgänglighet  
till skolbiblioteken. 
Utifrån skollagen, SkolL §§ 35-36, ligger ansvaret för skolbiblioteken inom rektors ansvar.  
Inom sektor barn- och utbildning arbetas med frågan om att öka samutnyttjande av resurser, 
personal och  lokaler. Detta ska sammantaget öka likvärdigheten i skolbiblioteken för 
eleverna. Samtidigt pågår samtal med kulturavdelningen för att öka samarbetet mellan 
skolbibliotek (sektor barn och utbildning) och folkbibliotek (sektor medborgare och 
samhällsutveckling).

Synpunkter från Kulturavdelningen
Motionärerna beskriver ett sedan många år välkänt läge för elever i svenska skolor –  
läsförmågan minskar, allra mest för pojkar. För att hållbart stärka denna, för livskvalité och  
livslångt lärande så viktiga förmåga, krävs tätt samarbete inom en kommun mellan skol- och  
kulturverksamhet för kommunens gemensamma barn och unga.

Ett utökat samarbete kring kultur och skolbibliotek i Skövde kommun har inletts. Arbete hos 
kulturavdelningen och sektor barn- och utbildning pågår för att sjösätta en kulturplan för  
skolan där nästa steg i utvecklingsarbetet är att bygga en långsiktig och robust organisation  
kring skolbibliotek. För de integrerade folk- och skolbiblioteken fortsätter arbetet att 
utveckla pilotbibliotek och väl förankrade och avtalsstyrda samarbetsformer där 
bibliotekarien är en självklar del av skolans arbetslag. 

Sektor barn och utbildning har ansvaret för skolbiblioteken och kulturavdelningen har 
ansvaret för folkbiblioteken.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen med  
motivering att frågan redan idag hanteras inom sektor barn och utbildning tillsammans med  
sektor medborgare och samhällsutveckling, kulturavdelningen.

Handlingar
Motion om skolbiblioteken i Skövde kommun (S)                                                                                                                                                    
BUN § 70/22 Yttrande över remiss gällande motion om skolbiblioteken i Skövde kommun



23/23 Motionom skolbiblioteken i Skövde kommun - KS2022.0157-8 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-11-30 - Motionom skolbiblioteken i Skövde kommun : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-11-30 - Motionom skolbiblioteken i Skövde kommun

Skövde kommun Protokollsutdrag                         24 (28)
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skickas till
Motionärerna
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2023-02-20
Diarienummer: KS2023.0106-1
Handläggare: Camilla Arvidsson

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Kommunfullmäktige

Firmatecknare för Skövde kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer att teckna firma för Skövde 
kommun. Beslutet gäller tills vidare.

Bemyndigande ges till kommunstyrelsens ordförande Theres Sahlström (M),  
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Ask (S) och kommunstyrelsens 2:e vice  
ordförande Torbjörn Bergman (SP) att på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
vägnar, teckna Skövde kommuns firma avseende från kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsens utgående utlåtanden, fullmakter, låne- och borgensförbindelser, 
säkringsinstrument (räntederivat och valutaterminer), inköpskort årliga skattedeklarationer, 
kontrakt och dylika handlingar. I de fall företrädarna enligt ovan även representerar motpart 
ska istället handlingarna undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande, 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande eller kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.

Handlingen skall för att vara gällande, kontrasigneras av kommundirektör Björn Söderlundh, 
ekonomichef Maria Vaziri Hamedani, redovisningschef Annelie Nyman, chefen för 
demokratistöd Anna Eklund, HR-chef Sofia Myhrman, näringslivschef Ramona Nilsson eller 
chefen för överförmyndare i samverkan Benny Larsson.

Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen utsett förtroendevalda och anställda att  
underteckna handlingar enligt särskilt beslut samt beslut om delegationsordning för  
kommunstyrelsen. Beslutet enligt ovan innebär i ingen del någon inskränkning av sådan rätt  
som följer på dessa beslut.

Bakgrund
Kommunfullmäktige föreslås besluta utse firmatecknare för Skövde kommun.

Handlingar
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2023-02-20
Diarienummer: KS2023.0106-1
Handläggare: Camilla Arvidsson

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Skickas till
Anneli Nyman
Anna Eklund
Sofia Myrman
Ramona Nilsson
Benny Larsson 
Maria Vaziri
Bas Thijssen
Andreas Åkegårdh

Handläggare
Camilla Arvidsson
Kommunstyrelsen
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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

                                           

              
BESLUT
Datum: 2023-02-20
Diarienummer: KS2023.0106-2
Handläggare: Lisa Ivarsson

Ordförandebeslut firmatecknare för Skövde kommun

Beslut

Detta beslut fattas med stöd av punkt 1:1 i kommunstyrelsens delegationsordning, då det är ett 
brådskande beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer att teckna firma för Skövde 
kommun. Beslutet gäller tills vidare.

Bemyndigande ges till kommunstyrelsens ordförande Theres Sahlström (M),  kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande Johan Ask (S) och kommunstyrelsens 2:e vice  ordförande Torbjörn 
Bergman (SP) att på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens vägnar, teckna Skövde 
kommuns firma avseende från kommunfullmäktige och kommunstyrelsens utgående utlåtanden, 
fullmakter, låne- och borgensförbindelser, säkringsinstrument (räntederivat och valutaterminer), 
inköpskort årliga skattedeklarationer, kontrakt och dylika handlingar. I de fall företrädarna enligt 
ovan även representerar motpart ska istället handlingarna undertecknas av kommunfullmäktiges 
ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande eller kommunfullmäktiges 2:e vice 
ordförande.

Handlingen skall för att vara gällande, kontrasigneras av kommundirektör Björn Söderlundh, 
ekonomichef Maria Vaziri Hamedani, redovisningschef Annelie Nyman, chefen för 
demokratistöd Anna Eklund, HR-chef Sofia Myhrman, näringslivschef Ramona Nilsson eller 
chefen för överförmyndare i samverkan Benny Larsson.

Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen utsett förtroendevalda och anställda att 
underteckna handlingar enligt särskilt beslut samt beslut om delegationsordning för 
kommunstyrelsen. Beslutet enligt ovan innebär i ingen del någon inskränkning av sådan rätt som 
följer på dessa beslut.

Bakgrund
Kommunfullmäktige föreslås besluta utse firmatecknare för Skövde kommun.

Signeras av 
Theres Sahlström (M) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Skövde kommun Besöksadress Postadress Kontaktcenter Webbplats
Sektor   Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Skövde kommun, 541 83 Skövde Telefon: 0500-49 80 00 skovde.se

BESLUT/SKRIVELSE/FÖRELÄGGANDE/MEDDELANDE
Datum: 2023-02-20Diarienummer: KS2023.0106-2    Handläggare: Lisa Ivarsson
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D O C U M E N T  S I G N A T U R E S

The content of this document is digitally signed.
The name of the signers and signing times are listed below.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-12-20
Diarienummer: KS2022.0446-2
Handläggare: Lisa Ivarsson

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ändring av socialnämndens
reglemente som innebär att socialnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende Lag
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att ny tillsynsavgift för tillsyn av
försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet (1 300 kronor). Beloppet avrundas till jämna
hundra kronor uppåt och beloppet revideras årligen.

Bakgrund
Socialnämnden har den 8 december beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
ändring av socialnämndens reglemente som innebär att socialnämnden fullgör kommunens 
uppgifter avseende Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, samt om att ny 
tillsynsavgift för tillsyn av försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet (1 300 kronor). 

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft rörande tobaksfria nikotinprodukter (Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter). Dessa produkter har fram till dess helt saknat 
reglering och därmed kunnat köpas av alla. Den största förändringen för allmänheten är att det 
införs en åldersgräns. Lagstiftningen innehåller även regler om märkning, marknadsföring 
med mera. Försäljningen skall anmälas till kommunen som därmed också fått tillsynsansvaret 
att reglerna i lagstiftningen följs. Tillsynen av försäljningen bedöms kunna jämställas med 
tillsynen av tobak och e-cigaretter och bör genomföras samtidigt. Kostnaden bör därför vara 
likvärdig 2,5% av prisbasbeloppet (2022 1300 kronor). 

Handlingar
SON § 72/22 Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter

Skickas till
Sektor socialtjänst
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-12-20
Diarienummer: KS2022.0446-2
Handläggare: Lisa Ivarsson

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Handläggare
Lisa Ivarsson
Kommunstyrelsen
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SON § 72/22
Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter
SON2022.0075

Behandlat av Datum Ärende

1 Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-24 74/22

2 Socialnämnden 2022-12-08 72/22

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om ändring av socialnämndens 
reglemente som innebär att socialnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om att ny tillsynsavgift för tillsyn av 
försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet (1 300kr). Beloppet avrundas till jämna 
hundra kronor uppåt och beloppet revideras årligen.

Bakgrund
2022-08-01 trädde en ny lag i kraft rörande tobaksfria nikotinprodukter (Lag (2022:1257) 
om tobaksfria nikotinprodukter). Dessa produkter har fram till dess helt saknat reglering och 
därmed kunnat köpas av alla. Den största förändringen för allmänheten är att det införs en 
åldersgräns. Lagstiftningen innehåller även regler om märkning, marknadsföring mm.  
Försäljningen skall anmälas till kommunen som därmed också fått tillsynsansvaret att 
reglerna i lagstiftningen följs.

Tobaksfria nikotinprodukter
Tobaksfria nikotinprodukter avser i dag i huvudsak det som i dagligt tal kallas för ”vitt 
snus”. Lagstiftaren har dock valt att använda ett vidare begrepp för att lagstiftningen även 
skall gälla ny tobaksfria nikotinprodukter.

Lagens intentioner
Anmälan om försäljning
17 §   En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter utan 
att först ha gjort en anmälan om försäljningen.
En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska göra 
en anmälan till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt 
försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte 
eller, om företaget saknar säte inom landet, till den kommun där företaget har ett fast 
driftställe.

Saknar näringsidkaren säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska 
anmälan göras till Folkhälsomyndigheten.
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Egenkontroll
18 §   Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva 
egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter och 
se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan om försäljning enligt 17 § ska egenkontrollprogrammet och de övriga 
uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas. Ändrade 
uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

Ålderskrav
19 §   Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i 
näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska 
förvissa sig om att mottagaren har uppnått den åldern.

Om det finns särskild anledning att anta att produkten är avsedd att lämnas över till någon 
som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med 
information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som 
inte har fyllt 18 år.

20 §   Tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett 
sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen 
sker genom automat eller distansförsäljning eller på liknande sätt.

Tillsyn
24 §   Kommunen utövar tillsyn på fysiska försäljningsställen över att denna lag och 
anslutande föreskrifter följs när det gäller
   1. produktanmälan enligt 5 §,
   2. produktkrav enligt 6 §,
   3. innehållsdeklaration, hälsovarning och märkning enligt 7 och 8 §§, och
   4. rapporteringsskyldighet enligt 14 §.

Kommunen utövar även tillsyn på eller i anslutning till fysiska försäljningsställen över att 
denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller marknadsföring enligt 9 och 10 §§.

25 §   Kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och anslutande 
föreskrifter följs när det gäller
   1. anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 17 och 18 §§ när näringsidkaren har 
säte eller fast försäljningsställe för näringsverksamhet i Sverige, och
   2. ålderskrav enligt 19 och 20 §§.

Befogenheter
28 §   En tillsynsmyndighet som anges i 24-26 §§ får i sin tillsynsverksamhet meddela de 
förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och anslutande föreskrifter ska 
följas.
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29 §   Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag får kommunen förbjuda den 
som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter att fortsätta försäljningen eller, 
om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut 
gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader.

31 §   Beslut enligt 28 och 30 §§ får förenas med vite. Vitet får inte omvandlas till fängelse.

Tillsyn
Tillsynen av försäljningen bedöms kunna jämställas med tillsynen av tobak och e-cigaretter 
och bör genomföras samtidigt. Kostnaden bör därför vara likvärdig 2,5% av prisbasbeloppet 
(2022 1300:-).

Handlingar
-        

Skickas till
Kommunstyrelsen 
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KS § 35/23
Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter
KS2022.0446

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-26 2/23

2 Kommunstyrelsen 2023-02-13 35/23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ändring av socialnämndens reglemente som innebär att 
socialnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter.

Kommunfullmäktige beslutar om att ny tillsynsavgift för tillsyn av försäljningen införs på 
2,5 % av prisbasbeloppet. Beloppet avrundas till jämna hundra kronor uppåt och revideras 
årligen av ansvarig nämnd.

Bakgrund
Socialnämnden har den 8 december beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
ändring av socialnämndens reglemente som innebär att socialnämnden fullgör kommunens 
uppgifter avseende Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, samt om att ny 
tillsynsavgift för tillsyn av försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet (1 300 kronor). 

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft rörande tobaksfria nikotinprodukter (Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter). Dessa produkter har fram till dess helt saknat 
reglering och därmed kunnat köpas av alla. Den största förändringen för allmänheten är att 
det införs en åldersgräns. Lagstiftningen innehåller även regler om märkning, 
marknadsföring med mera. Försäljningen skall anmälas till kommunen som därmed också 
fått tillsynsansvaret att reglerna i lagstiftningen följs. Tillsynen av försäljningen bedöms 
kunna jämställas med tillsynen av tobak och e-cigaretter och bör genomföras samtidigt. 
Kostnaden bör därför vara likvärdig 2,5% av prisbasbeloppet (2022 1300 kronor). 

Tillägg på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 januari
Förslag till beslut ändras till:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att ny tillsynsavgift för tillsyn av
försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet. Beloppet avrundas till jämna hundra 
kronor uppåt och revideras årligen av ansvarig nämnd.

Tidigare formulering:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att ny tillsynsavgift för tillsyn av
försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet (1 300 kronor). Beloppet avrundas till 
jämna hundra kronor uppåt och beloppet revideras årligen.
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Kommunstyrelsen

Handlingar
SON § 72/22 Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter

Skickas till
Sektor socialtjänst
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 2/23
Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter
KS2022.0446

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-26 2/23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ändring av socialnämndens
reglemente som innebär att socialnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende Lag
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att ny tillsynsavgift för tillsyn av
försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet. Beloppet avrundas till jämna hundra 
kronor uppåt och revideras årligen av ansvarig nämnd.

Bakgrund
Socialnämnden har den 8 december beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
ändring av socialnämndens reglemente som innebär att socialnämnden fullgör kommunens 
uppgifter avseende Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, samt om att ny 
tillsynsavgift för tillsyn av försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet (1 300 kronor). 

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft rörande tobaksfria nikotinprodukter (Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter). Dessa produkter har fram till dess helt saknat 
reglering och därmed kunnat köpas av alla. Den största förändringen för allmänheten är att 
det införs en åldersgräns. Lagstiftningen innehåller även regler om märkning, 
marknadsföring med mera. Försäljningen skall anmälas till kommunen som därmed också 
fått tillsynsansvaret att reglerna i lagstiftningen följs. Tillsynen av försäljningen bedöms 
kunna jämställas med tillsynen av tobak och e-cigaretter och bör genomföras samtidigt. 
Kostnaden bör därför vara likvärdig 2,5% av prisbasbeloppet (2022 1300 kronor). 

Tillägg på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 januari
Förslag till beslut ändras till:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att ny tillsynsavgift för tillsyn av
försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet. Beloppet avrundas till jämna hundra 
kronor uppåt och revideras årligen av ansvarig nämnd.

Tidigare formulering:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att ny tillsynsavgift för tillsyn av
försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet (1 300 kronor). Beloppet avrundas till 
jämna hundra kronor uppåt och beloppet revideras årligen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar
SON § 72/22 Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter

Skickas till
Sektor socialtjänst
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 
  
Diarienummer: KS2022.0409-1
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

Utveckla Skövde Exploatering AB som verktyg för Sektor 
Samhällsbyggnad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta:

 att Skövde Stadshus AB startar ett nytt dotterbolag med namnförslag Skövde Mark, 
Exploatering och Utveckling AB

 att godkänna bolagsordningen för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB
 att det nya bolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB startar ett nytt 

dotterbolag med namnförslag Skövde Exploatering Tegelbruket AB
 att godkänna bolagsordningen för Skövde Exploatering Tegelbruket AB 
 att det nya bolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB startar ett nytt 

dotterbolag med namnförslag Skövde Exploatering Eldaren AB
 att godkänna bolagsordningen för Skövde Exploatering Eldaren AB 
 att det nya bolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB startar ett nytt 

dotterbolag med namnförslag Skövde Exploatering Mariesjö AB
 att godkänna bolagsordningen för Skövde Exploatering Mariesjö AB
 att personunion ska råda mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och styrelsen i 

Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB, Skövde Exploatering Mariesjö AB, 
Skövde Exploatering Tegelbruket AB, Skövde Exploatering Eldaren AB. Samma 
gäller för de bolag som Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB eller dess 
dotterbolag framgent kommer att starta eller förvärva.

 att utse Skövde kommuns samhällsbyggnadschef till stämmoombud på bolagsstämmor 
hos Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB samt alla dess dotterbolag. Som 
ersättare utses stabschef för sektor samhällsbyggnad. 

 att instruera stämmoombud att på bolagsstämma i respektive berört bolag rösta för 
antagande av kommunfullmäktiges beslutade bolagsordning och ägardirektiv. 

 att godkänna ägardirektivet för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB och 
dess dotterbolag
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 att godkänna de koncerninterna transaktioner där Skövde Exploatering AB under 2023 
får sälja bolagen Kaplansgatan 23 Fastigheter AB, Kartåseneldaren6 AB till Skövde 
Exploatering Eldaren AB

 att godkänna den koncerninterna transaktion där Skövde Exploatering AB under 2023 
får sälja bolaget Mörkebäcken Fastighets AB till Skövde Exploatering Tegelbruket 
AB

 att godkänna den koncerninterna transaktion där Skövde Stadshus AB under 2023 får 
sälja Skövde Exploatering AB till Skövde Exploatering Mariesjö AB

 att godkänna en utlåningsram för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB för 
år 2023 på 300 miljoner kronor. Nuvarande utlåningsram till Skövde Exploaterings 
AB är inkluderat i denna. Styrelsen i Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB 
får rätten att vidarefördela sin utlåningsram till sina helägda dotterbolag. 

 att Skövde kommun, via Skövde Stadshus AB, lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott 
till Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB på 100 miljoner kronor.

Bakgrund

Inledning
Kommunfullmäktige har tidigare antagit ett planprogram för Mariesjö området KF§91/20. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att förvärva Skövde Exploatering AB. Detta bolag 
äger fastigheten Skövde Mariesjö 7 (terminalen) KF§106/21.

Utvecklingen av Skövde Science City har kommit i en ny fas, i och med genomförd 
markanvisningstävling och framtagning av detaljplaner i det först området. Nu är det läge att 
planera hur förvärvade fastigheter och fastighetsägande bolag ska omvandlas till ny mark för 
exploatering av området. I en nära framtid förväntas fler fastighetsägande bolag att förvärvas. 
För att säkerställa att kommunen genom dessa bolag arbetar effektivt har ett planeringsarbete 
gjorts för att se hur kommunen bäst kan jobba vidare med fastigheter i bolagsform. 

Detta planeringsarbete har klarlagt ett behov för förändringar för att utveckla det verktyg som 
Skövde Exploaterings AB idag utgör.

Föreslagna förändringar i bolagsstrukturen
Inom området som Skövde Science city utgör, samt inom eventuellt andra framtida 
exploateringsområden i Skövde kommun, kommer kommunen med all sannolikhet förvärva 
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fler fastighetsägande bolag. För att få en ändamålsenlig struktur och för att underlätta 
uppföljning, föreslås att ett holdingbolag skapas för exploateringsverksamheten. Sedan 
föreslås det att detta bolag skapar ett holdingbolag för varje kvarter som denna är aktiva i. 
Under dessa bolag samlas sedan de fastighetsägande bolag som är relevanta för varje kvarter. 
Härmed uppnås en områdesspecifik gruppering av fastighetsägande bolag vilket underlättar 
styrning och uppföljning då grupperingen av dessa bolag följer exploatering av varje område 
för sig. 

För att verkställa detta måste fyra nya holdingbolag startas. Ett holdingbolag är som ett 
vanligt aktiebolag, med den skillnaden att dess syfte är endast att äga aktier i dotterbolag. 
Dessa bolag har som namnförslag, Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB, Skövde 
Exploatering Tegelbruket AB, Skövde Exploatering Eldaren AB och Skövde Exploatering 
Mariesjö AB.  

Alla namn för de nya bolag som ska startas är namnförslag och är beroende av godkännande 
av bolagsverket. Detta sker vid registrering av dessa bolag, vilket inte kan göras innan 
kommunfullmäktiges beslut. Om dessa förslagna namn inte skulle godkännas får 
kommundirektören föreslå nya namnförslag. Nya namnförslag anses inte ge upphov till nya 
politiska beslut.

De befintliga fastighetsägande bolagen ska flyttas in i denna nya koncernstruktur. Det föreslås 
att kommunfullmäktige i detta beslut godkänner att dessa koncerninterna transaktioner får 
verkställas under 2023 inom koncernen Skövde Stadshus AB. Försäljningspriser för dessa 
bolag ska grunda sig i en aktuell värdering av bolagens tillgångar.

Ägardirektiv
Ett ägardirektiv för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB och dess dotterbolag har 
tagits fram. Syftet med ägardirektivet är att förtydliga bolagens syfte och mål samt tydliggöra 
hur ägarstyrning av dessa bolag ska ske. 

Avseende rätten för bolagets styrelse att själv fatta beslut i olika ärenden föreslås en tydlig 
koppling till kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning. Utgångspunkten är att 
bolagen självständigt kan ta beslut om kommunstyrelsens arbetsutskott själv hade kunnat 
besluta i ett likvärdigt ärende. 
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I ägardirektivet föreslås att bolagen själva har rätten att starta nya bolag med de krav att: 
 det ska råda personunion i styrelsen av det nya bolaget med kommunstyrelsens 

arbetsutskott
 bolaget ska ha en bolagsordning likt den gällande bolagsordningen för Skövde Mark, 

Exploatering och Utveckling AB. 

Finansieringen 
I ärendet föreslås att bolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB får rätten att låna 
upp till 300 miljoner kronor från kommunens koncernbank. Detta kapital krävs initialt för att 
köpa över nuvarande fastighetsägande bolag från Skövde Stadshus AB och Skövde 
Exploatering AB. Framgent kommer det att finnas ytterligare kapitalbehov när nya 
fastighetsägande bolag förvärvas.

Aktieägartillskott
Hittills har de fastighetsägande bolag som har förvärvats finansierats med främst 
lånefinansiering. I och med de stigande räntekostnader har detta skapat en ökande 
räntekostnadsbelastning i dessa bolag. Samtidigt har dessa typer av nybildade 
fastighetsägande bolag oftast ett lågt eget kapital vid start. Detta medför risken att det egna 
kapitalet blir negativ när kostnader uppstår i bolaget. 

För att uppnå en mer marknadsmässig finansieringsstruktur föreslås att Skövde kommun 
skjuter till kapital i form av ett villkorat aktieägartillskott. Det föreslagna beloppet är 100 
miljoner kronor, och syftar till att finansiera Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB:s 
förvärv av fastighetsägande bolag. 

Handlingar
Bolagsordning Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB                                                                                                                                                    
Ägardirektiv Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB                                                                                                                                                    
Bolagsordning Skövde Exploatering Tegelbruket AB                                                                                                                                                    
Bolagsordning Skövde Exploatering Eldaren AB                                                                                                                                                    
Bolagsordning Skövde Exploatering Mariesjö AB

Skickas till
Ekonomichef
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Sektorschef Sektor Samhällsbyggnad
Mark och Exploiteringschef
Skövde Stadshus AB

Handläggare
Lena Åberg och Bas Thijssen
Kommunstyrelsen
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Bolagsordning 
Skövde Mark, Exploatering och 
Utveckling AB
Beslutad av kommunfullmäktige 27 februari 2023, § . 
Dnr 

Dokumenttyp: Bolagsordning 
Dokumentet gäller för: Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB
Diarienummer: KS2022-0409
Reviderad: - 
Giltighetstid: Tills nytt beslut tas
Tidpunkt för aktualitetsprövning: Varje mandatperiod
Dokumentansvarig: Kommunjurist
Andra tillhörande dokument: Ägardirektiv
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 Bolagsordning för Skövde Mark, Exploatering och 
Utveckling AB, ******-****
Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 februari 2023 och fastställts 
vid bolagets extra bolagsstämma den ** ****** 202*.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Skövde kommun, direkt eller genom att äga aktier eller 
andelar i bolag, förvärva, försälja, upplåta, utveckla, förvalta och bebygga fast egendom samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet. Inom ramen för bolagets verksamhet ingår att samordna, utreda och projektera arbetet 
kopplat till byggnation och rivning av fastigheter.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget är ett av kommunens redskap för att förvärva, förvalta samt försälja fastigheter inom Skövde kommun i 
syfte att medverka i Skövde kommuns mark- och exploateringsprocess. Bolaget ska bedriva sin verksamhet i 
samverkan med Skövde kommuns enhet för mark och exploatering. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer så som 
lokaliserings- och likställighetsprincipen. Verksamheten ska dock drivas på affärsmässig grund när så följer av 
särlagstiftning.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 250 aktier och högst 2 000 aktier. 

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skövde kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
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§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, oräknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om 
styrelserepresentation för privatanställda.
Styrelsen, jämte ordförande och vice ordförande, utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer och årsredovisning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första 
räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en 
lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två 
veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av 
bolagets bolagsordning.

§ 12 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
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10. Val av revisor 

11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i 

förekommande fall)

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelse får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde kommun och Skövde Stadshus AB äger ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter 
hinder på grund av författningsreglerad sekretess.
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 Bolagsordning för Skövde Exploatering 
Tegelbruket AB, ******-****
Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 februari 2023 och fastställts 
vid bolagets extra bolagsstämma den ** ****** 202*.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Skövde Exploatering Tegelbruket AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Skövde kommun, direkt eller genom att äga aktier eller 
andelar i bolag, förvärva, försälja, upplåta, utveckla, förvalta och bebygga fast egendom samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet. Inom ramen för bolagets verksamhet ingår att samordna, utreda och projektera arbetet 
kopplat till byggnation och rivning av fastigheter.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget är ett av kommunens redskap för att förvärva, förvalta samt försälja fastigheter inom Skövde kommun i 
syfte att medverka i Skövde kommuns mark- och exploateringsprocess. Bolaget ska bedriva sin verksamhet i 
samverkan med Skövde kommuns enhet för mark och exploatering. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer så som 
lokaliserings- och likställighetsprincipen. Verksamheten ska dock drivas på affärsmässig grund när så följer av 
särlagstiftning.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 250 aktier och högst 2 000 aktier. 

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skövde kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
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§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, oräknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om 
styrelserepresentation för privatanställda.
Styrelsen, jämte ordförande och vice ordförande, utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer och årsredovisning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första 
räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en 
lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två 
veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av 
bolagets bolagsordning.

§ 12 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
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10. Val av revisor 

11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i 

förekommande fall)

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelse får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde kommun och Skövde Stadshus AB äger ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter 
hinder på grund av författningsreglerad sekretess.
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 Bolagsordning för Skövde Exploatering Eldaren 
AB, ******-****
Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 februari 2023 och fastställts 
vid bolagets extra bolagsstämma den ** ****** 202*.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Skövde Exploatering Eldaren AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Skövde kommun, direkt eller genom att äga aktier eller 
andelar i bolag, förvärva, försälja, upplåta, utveckla, förvalta och bebygga fast egendom samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet. Inom ramen för bolagets verksamhet ingår att samordna, utreda och projektera arbetet 
kopplat till byggnation och rivning av fastigheter.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget är ett av kommunens redskap för att förvärva, förvalta samt försälja fastigheter inom Skövde kommun i 
syfte att medverka i Skövde kommuns mark- och exploateringsprocess. Bolaget ska bedriva sin verksamhet i 
samverkan med Skövde kommuns enhet för mark och exploatering. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer så som 
lokaliserings- och likställighetsprincipen. Verksamheten ska dock drivas på affärsmässig grund när så följer av 
särlagstiftning.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 250 aktier och högst 2 000 aktier. 

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skövde kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
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§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, oräknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om 
styrelserepresentation för privatanställda.
Styrelsen, jämte ordförande och vice ordförande, utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer och årsredovisning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första 
räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en 
lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två 
veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av 
bolagets bolagsordning.

§ 12 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
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10. Val av revisor 

11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i 

förekommande fall)

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelse får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde kommun och Skövde Stadshus AB äger ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter 
hinder på grund av författningsreglerad sekretess.
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 Bolagsordning för Skövde Exploatering Mariesjö 
AB, ******-****
Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 februari 2023 och fastställts 
vid bolagets extra bolagsstämma den ** ****** 202*.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Skövde Exploatering Mariesjö AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Skövde kommun, direkt eller genom att äga aktier eller 
andelar i bolag, förvärva, försälja, upplåta, utveckla, förvalta och bebygga fast egendom samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet. Inom ramen för bolagets verksamhet ingår att samordna, utreda och projektera arbetet 
kopplat till byggnation och rivning av fastigheter.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget är ett av kommunens redskap för att förvärva, förvalta samt försälja fastigheter inom Skövde kommun i 
syfte att medverka i Skövde kommuns mark- och exploateringsprocess. Bolaget ska bedriva sin verksamhet i 
samverkan med Skövde kommuns enhet för mark och exploatering. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer så som 
lokaliserings- och likställighetsprincipen. Verksamheten ska dock drivas på affärsmässig grund när så följer av 
särlagstiftning.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 250 aktier och högst 2 000 aktier. 

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skövde kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
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§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, oräknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om 
styrelserepresentation för privatanställda.
Styrelsen, jämte ordförande och vice ordförande, utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer och årsredovisning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första 
räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en 
lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två 
veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av 
bolagets bolagsordning.

§ 12 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
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10. Val av revisor 

11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i 

förekommande fall)

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelse får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde kommun och Skövde Stadshus AB äger ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter 
hinder på grund av författningsreglerad sekretess.
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Ägardirektiv – Skövde Mark, Exploatering och 
Utveckling AB, ******-****

För den verksamhet som bedrivs i Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB samt dess dotterbolag, 
nedan kallade Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 27 
februari 2023 och därefter beslutade på bolagsstämmor i bolagen den dag månad 2023.

I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, 
nämnder och förvaltningar i Skövde kommun. Vidare används begreppet moderbolag som benämning på 
Skövde Stadshus AB.

1 Bolagets uppgifter och allmänna inriktning

1.1 Förhållande till Skövde kommun
Bolaget är ett organ för Skövde kommuns verksamhet och således underordnat kommunen. Bolaget har att följa 
de ägardirektiv som utfärdas av kommunfullmäktige och moderbolaget. Bolaget ska regelbundet till 
moderbolaget rapportera om Bolagets ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. 
Bolagets verksamhet ska bidra till kommunkoncernnyttan och göra det motiverat för Skövde kommun att äga 
Bolaget.

Av kommunfullmäktige och kommunstyrelse antagna kommungemensamma styrdokument ska gälla för Bolaget 
i den utsträckning som anges i kommunens beslut. Varje sådant enskilt beslut meddelas Bolaget genom 
moderbolagets försorg för beslut i Bolagets styrelse.

1.1.1 Samverkan med kommunens samhällsbyggnadsprocess

Bolaget och dess dotterbolag utgör ett verktyg för sektor samhällsbyggnad i sin mark- och 
exploateringsverksamhet. All verksamhet i exploateringsbolagen ska ske med utgångspunkt i redan utarbetade 
processer inom sektor samhällsbyggnads mark- och exploateringsverksamhet. Vid köp och försäljning av 
fastigheter (direkt och i bolagsform) samt övrig exploateringsverksamhet agerar bolaget med utgångspunkt från 
sektor samhällsbyggnads mark-och exploateringsarbete. 

Kommunstyrelsen och Beredning samhällsbyggnad ska löpande få information om Bolagets verksamhet och 
ekonomi samband med uppföljning av kommunens exploateringsprojekt.
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1.2 Kommunkoncernverksamhet
Utöver vad som anges i punkt 1.3 ska Bolaget utifrån kommunkoncernperspektiv ha som ändamål att:

 bidra till optimalt resursutnyttjande i kommunkoncernen 

 bidra till kommunkoncernnyttan inom ramen för kommunfullmäktiges antagna vision

 bidra till utvecklingen av kommunens varumärke och dess värden

 aktivt verka för att göra Skövde till en hållbar, utvecklingsinriktad och attraktiv kommun att bo och 
verka i.

1.3 Syfte med verksamheten
Bolaget är kommunens redskap för att kostnadseffektivt och ändamålsenligt stödja kommunens mark- och 
exploateringsverksamhet.

Detta ska bolaget och dess helägda dotterbolag göra genom:

 förvärv och avyttring av fastigheter, både i bolagsform och direktägda fastigheter.

 förvaltning av fastighetsinnehav. 

 omställning av fastigheter i linje med kommunens översiktsplan samt exploateringsprojekt.

 förvärv, nybildande, avyttring, avveckling och fusion av bolag som ett led i 
exploateringsverksamheten. 

Om det, utifrån ett exploateringsperspektiv, inte längre finns ett långsiktigt intresse att äga en viss fastighet, ska 
Bolaget överväga att sälja den berörda fastigheten till annat bolag i kommunkoncernen alternativt en extern 
köpare.
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1.4 Ägarintresse
Bolaget ska som ägare till aktier och andelar i juridiska personer tillämpa principerna i detta ägardirektiv. Vid 
köp eller bildande av helägda dotterbolag ska det råda personunion mellan bolagen. Det betyder att den 
tillträdande styrelsen i dessa bolag ska bestå av samma styrelseledamöter som i det ägande bolaget. Vd i Bolaget 
ska också vara vd i de bolag som köps eller bildas.

Vid köp eller bildande av helägda dotterbolag ska en bolagsordning antas för detta bolag. Bolagsordningen ska 
ha samma lydelse som Bolagets bolagsordning vad gäller följande:

- 2 § säte
- 3 § verksamhetsföremål
- 4 § ändamålet med bolagets verksamhet 
- 7 § Fullmäktiges rätt att ta ställning
- 8 § Styrelse
- 9 § revisorer och årsredovisning
- 10 § lekmannarevisorer
- 11 § kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma
- 12 § ärende på ordinarie bolagsstämma
- 13 § räkenskapsår
- 14 § firmateckning
- 15 § Inspektionsrätt

2 Insyns- och tillsynsfunktion

2.1 Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion
Moderbolaget har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information från Bolaget som 
kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför till moderbolaget utge den information som moderbolaget 
behöver för att fullgöra sina åtaganden.

2.2 Underställningsplikt
Kommunfullmäktige ska av Bolaget beredas möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Vissa ärenden ska även underställas kommunstyrelsen. För att 
säkra fullmäktiges och kommunstyrelsens kontroll gäller det som beskrivs nedan. 

Uppstart, fusion och avveckling av bolag
Bolaget har i uppdrag att bedriva exploateringsverksamhet direkt eller i bolagsform. Start av nya bolag, 
fusion av helägda bolag och avveckling av bolag utan materiella tillgångar omfattas av Bolagets uppdrag 
enligt p. 1.3. Sådana beslut anses inte vara av principiell beskaffenhet eller större vikt under förutsättning 
att beslutet inte påverkar kommunkoncernens ekonomi på ett väsentligt sätt.

Utdelning och aktieägartillskott

Bolaget har möjlighet att fatta beslut om utdelning från eller ovillkorat aktieägartillskott till dess 
dotterbolag. Följande beslut ska dock anmälas till moderbolaget:

- utdelning som överstiger 500 prisbasbelopp.
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- aktieägartillskott som överstiger 500 prisbasbelopp. 

Förvärv och försäljning av bolag samt andra affärshändelser
Förvärv och försäljning av bolag anses inte vara beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt om 
inte annat följer av nedanstående.
Bolaget ska anmäla ärenden som rör affärshändelser, så som köp eller försäljning av fastigheter direkt eller 
i bolagsform, motsvarande värden överstigande 500 prisbasbelopp. 

Efter anmälan underställer moderbolaget kommunfullmäktige de ärenden som är av principiell 
beskaffenhet eller större vikt. Bolaget ska avvakta med verkställighet till dess ärendet behandlats av 
kommunfullmäktige i de fall underställelse sker. 

Oaktat ovanstående avsnitt ska affärshändelser motsvarande värden överstigande 150 
prisbasbelopp alltid underställas kommunstyrelsen och bolaget ska avvakta med verkställighet till 
dess att sådana ärenden behandlats av kommunstyrelsen. Affärshändelser motsvarande värden 
mellan 150 och 500 prisbasbelopp anmäler bolaget direkt till kommunstyrelsen. 

3 Informationsskyldighet

3.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen och 
moderbolaget

Information om Bolagets verksamhet, ekonomisk rapportering med mera ska lämnas enligt de riktlinjer som 
fastställs av moderbolaget. Bolagets styrelse eller vd äger rätt att lämna information till moderbolaget när 
Bolaget finner att behov föreligger. I den årliga bolagsstyrningsrapporten ska Bolaget redogöra för Bolagets 
uppfyllelse av ägardirektivet. Bolaget lämnar en gemensam bolagsstyrningsrapport för Bolagets koncern. 
Moderbolaget ansvarar för att information förs vidare till kommunstyrelsen i erforderlig omfattning.

I övrigt ska Bolaget löpande hålla moderbolaget väl informerad om Bolagets verksamhet. Detta innebär att 
Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar till moderbolaget för vidarebefordran till kommunstyrelsen:

a) protokoll från bolagsstämma

b) protokoll från styrelsesammanträde

c) Bolagets delårsrapporter och årsredovisning. 

d) revisionsberättelse

e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen

f) bolagsstyrningsrapport

g) övriga handlingar av vikt för moderbolaget
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Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB lämnar en för hela Skövde Mark, Exploatering och Utveckling 
AB:s koncern gemensam delårsrapport och bolagsstyrningsrapport samt ett gemensamt underlag för 
sammanställning av koncernredovisning för kommunen. 

Bolaget ska beakta och bidra till kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt över Bolagets verksamhet. Detta 
gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsenlig sekretess.

3.2 Moderbolagets koncerntillsyn
Representant för moderbolaget äger rätt att, efter beslut i moderbolagets styrelse, närvara vid Bolagets 
styrelsemöten och har då yttranderätt. Kallelse till Bolagets styrelsemöten ska skickas till moderbolaget 
samtidigt som till Bolagets ledamöter.

4 Ekonomi

4.1 Allmänt
Styrelsen och vd ansvarar för bolagets ekonomi. Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad 
ekonomisk utveckling med god kostnadskontroll. Inför beslut om förvärv av nya bolag ska vd upprätta en 
finansieringsplan samt ta hänsyn till eventuell påverkan på kommunkoncernen i sin helhet. 

4.2 Principen om kommunkoncernnytta
Principen om kommunkoncernnytta innebär att verka för optimalt resursutnyttjande i hela kommunkoncernen 
och arbeta för god resurshushållning för att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta. Bolaget ska 
därför i sin verksamhet ta hänsyn till den samlade effekten för kommunkoncernen och söka lösningar som 
tillgodoser helhetsintresset. 

Principen om kommunkoncernnytta ska vara ledande för Bolaget. I de fall principen frångås ska detta ske i 
samråd med moderbolaget. 

4.3 Budget
Skövde Mark & Exploatering AB ska till moderbolaget inge Skövde Mark & Exploatering AB:s budgeterade 
resultat- och balansräkning samt investeringsplan innefattande investeringsbehov för de kommande tre åren 
senast under december året före aktuellt budgetår. Skövde Mark & Exploatering AB lämnar en budget för hela 
Skövde Mark & Exploaterings koncern.

4.4 Avkastningskrav
Bolaget ska bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt och fokusera på att uppnå maximalt värde på sina 
tillgångar.  
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5 Personalfrågor med mera

5.1 Tillsättande och avsättande av vd
Bolagets styrelse ska informera och ge kommunstyrelsen möjlighet att yttra sig innan vd för bolaget tillsätts eller 
avsätts.

5.2 Anställningsvillkor, löneöversyn för vd
Frågor som rör anställningsvillkor och lönerevision för bolagets vd ska ske i samråd med kommunstyrelsens 
personalutskott innan Bolagets styrelse beslutar i ärendet.

5.3 Arvode
Arvode för styrelseledamöter utgår i enlighet med de gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda som 
antagits av kommunfullmäktige. 

Ändringar i detta ägardirektiv beslutas av kommunfullmäktige. 
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KS § 36/23
Utveckla Skövde Exploatering AB som verktyg för Sektor 
Samhällsbyggnad
KS2022.0409

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 13/23

2 Kommunstyrelsen 2023-02-13 36/23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

- att Skövde Stadshus AB startar ett nytt dotterbolag med namnförslag Skövde Mark, 
Exploatering och Utveckling AB.

- att godkänna bolagsordningen för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB.
- att det nya bolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB startar ett nytt 

dotterbolag med namnförslag Skövde Exploatering Tegelbruket AB
- att godkänna bolagsordningen för Skövde Exploatering Tegelbruket AB 
- att det nya bolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB startar ett nytt 

dotterbolag med namnförslag Skövde Exploatering Eldaren AB
- att godkänna bolagsordningen för Skövde Exploatering Eldaren AB 
- att det nya bolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB startar ett nytt 

dotterbolag med namnförslag Skövde Exploatering Mariesjö AB
- att godkänna bolagsordningen för Skövde Exploatering Mariesjö AB
- att personunion ska råda mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och styrelsen i 

Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB, Skövde Exploatering Mariesjö AB, 
Skövde Exploatering Tegelbruket AB, Skövde Exploatering Eldaren AB. Samma 
gäller för de bolag som Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB eller dess 
dotterbolag framgent kommer att starta eller förvärva.

- att utse Skövde kommuns samhällsbyggnadschef till stämmoombud på 
bolagsstämmor hos Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB samt alla dess 
dotterbolag. Som ersättare utses stabschef för sektor samhällsbyggnad. 

- att instruera stämmoombud att på bolagsstämma i respektive berört bolag rösta för 
antagande av kommunfullmäktiges beslutade bolagsordning och ägardirektiv. 

- att godkänna ägardirektivet för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB och 
dess dotterbolag
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- att godkänna de koncerninterna transaktioner där Skövde Exploatering AB under 
2023 får sälja bolagen Kaplansgatan 23 Fastigheter AB, Kartåseneldaren6 AB till 
Skövde Exploatering Eldaren AB

- att godkänna den koncerninterna transaktion där Skövde Exploatering AB under 
2023 får sälja bolaget Mörkebäcken Fastighets AB till Skövde Exploatering 
Tegelbruket AB

- att godkänna den koncerninterna transaktion där Skövde Stadshus AB under 2023 får 
sälja Skövde Exploatering AB till Skövde Exploatering Mariesjö AB

- att godkänna en utlåningsram för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB för 
år 2023 på 300 miljoner kronor. Nuvarande utlåningsram till Skövde Exploaterings 
AB är inkluderat i denna. Styrelsen i Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB 
får rätten att vidarefördela sin utlåningsram till sina helägda dotterbolag. 

- att Skövde kommun, via Skövde Stadshus AB, lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott 
till Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB på 100 miljoner kronor.

Yrkanden
Johan Ask (S) och Torbjörn Bergman (SP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Bakgrund

Inledning
Kommunfullmäktige har tidigare antagit ett planprogram för Mariesjö området KF§91/20. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att förvärva Skövde Exploatering AB. Detta bolag 
äger fastigheten Skövde Mariesjö 7 (terminalen) KF§106/21.

Utvecklingen av Skövde Science City har kommit i en ny fas, i och med genomförd 
markanvisningstävling och framtagning av detaljplaner i det först området. Nu är det läge att 
planera hur förvärvade fastigheter och fastighetsägande bolag ska omvandlas till ny mark för 
exploatering av området. I en nära framtid förväntas fler fastighetsägande bolag att 
förvärvas. För att säkerställa att kommunen genom dessa bolag arbetar effektivt har ett 
planeringsarbete gjorts för att se hur kommunen bäst kan jobba vidare med fastigheter i 
bolagsform. 

Detta planeringsarbete har klarlagt ett behov för förändringar för att utveckla det verktyg 
som Skövde Exploaterings AB idag utgör.

Föreslagna förändringar i bolagsstrukturen
Inom området som Skövde Science city utgör, samt inom eventuellt andra framtida 
exploateringsområden i Skövde kommun, kommer kommunen med all sannolikhet förvärva 
fler fastighetsägande bolag. För att få en ändamålsenlig struktur och för att underlätta 
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uppföljning, föreslås att ett holdingbolag skapas för exploateringsverksamheten. Sedan 
föreslås det att detta bolag skapar ett holdingbolag för varje kvarter som denna är aktiva i. 
Under dessa bolag samlas sedan de fastighetsägande bolag som är relevanta för varje 
kvarter. Härmed uppnås en områdesspecifik gruppering av fastighetsägande bolag vilket 
underlättar styrning och uppföljning då grupperingen av dessa bolag följer exploatering av 
varje område för sig. 

För att verkställa detta måste fyra nya holdingbolag startas. Ett holdingbolag är som ett 
vanligt aktiebolag, med den skillnaden att dess syfte är endast att äga aktier i dotterbolag. 
Dessa bolag har som namnförslag, Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB, Skövde 
Exploatering Tegelbruket AB, Skövde Exploatering Eldaren AB och Skövde Exploatering 
Mariesjö AB.  

Alla namn för de nya bolag som ska startas är namnförslag och är beroende av godkännande 
av bolagsverket. Detta sker vid registrering av dessa bolag, vilket inte kan göras innan 
kommunfullmäktiges beslut. Om dessa förslagna namn inte skulle godkännas får 
kommundirektören föreslå nya namnförslag. Nya namnförslag anses inte ge upphov till nya 
politiska beslut.

De befintliga fastighetsägande bolagen ska flyttas in i denna nya koncernstruktur. Det 
föreslås att kommunfullmäktige i detta beslut godkänner att dessa koncerninterna 
transaktioner får verkställas under 2023 inom koncernen Skövde Stadshus AB. 
Försäljningspriser för dessa bolag ska grunda sig i en aktuell värdering av bolagens 
tillgångar.

Ägardirektiv
Ett ägardirektiv för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB och dess dotterbolag har 
tagits fram. Syftet med ägardirektivet är att förtydliga bolagens syfte och mål samt 
tydliggöra hur ägarstyrning av dessa bolag ska ske. 

Avseende rätten för bolagets styrelse att själv fatta beslut i olika ärenden föreslås en tydlig 
koppling till kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning. Utgångspunkten är att 
bolagen självständigt kan ta beslut om kommunstyrelsens arbetsutskott själv hade kunnat 
besluta i ett likvärdigt ärende. 

I ägardirektivet föreslås att bolagen själva har rätten att starta nya bolag med de krav att: 
- det ska råda personunion i styrelsen av det nya bolaget med kommunstyrelsens 

arbetsutskott
- bolaget ska ha en bolagsordning likt den gällande bolagsordningen för Skövde Mark, 

Exploatering och Utveckling AB. 
Finansieringen 
I ärendet föreslås att bolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB får rätten att 
låna upp till 300 miljoner kronor från kommunens koncernbank. Detta kapital krävs initialt 
för att köpa över nuvarande fastighetsägande bolag från Skövde Stadshus AB och Skövde 
Exploatering AB. Framgent kommer det att finnas ytterligare kapitalbehov när nya 
fastighetsägande bolag förvärvas.
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Aktieägartillskott
Hittills har de fastighetsägande bolag som har förvärvats finansierats med främst 
lånefinansiering. I och med de stigande räntekostnader har detta skapat en ökande 
räntekostnadsbelastning i dessa bolag. Samtidigt har dessa typer av nybildade 
fastighetsägande bolag oftast ett lågt eget kapital vid start. Detta medför risken att det egna 
kapitalet blir negativ när kostnader uppstår i bolaget. 

För att uppnå en mer marknadsmässig finansieringsstruktur föreslås att Skövde kommun 
skjuter till kapital i form av ett ovillkorat aktieägartillskott. Det föreslagna beloppet är 100 
miljoner kronor, och syftar till att finansiera Skövde Mark, Exploatering och Utveckling 
AB:s förvärv av fastighetsägande bolag. 

Handlingar
Bolagsordning Skövde Mark och Exploatering AB                                                                                                                                                    
Ägardirektiv Skövde Mark och Exploatering AB                                                                                                                                                    
Bolagsordning Skövde Exploatering Tegelbruket AB                                                                                                                                                    
Bolagsordning Skövde Exploatering Eldaren AB                                                                                                                                                    
Bolagsordning Skövde Exploatering Mariesjö AB

Skickas till
Ekonomichef
Sektorschef Sektor Samhällsbyggnad
Mark och Exploiteringschef
Skövde Stadshus AB
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KSAU § 13/23
Utveckla Skövde Exploatering AB som verktyg för Sektor 
Samhällsbyggnad
KS2022.0409

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 13/23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

 att Skövde Stadshus AB startar ett nytt dotterbolag med namnförslag Skövde Mark, 
Exploatering och Utveckling AB.

 att godkänna bolagsordningen för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB.
 att det nya bolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB startar ett nytt 

dotterbolag med namnförslag Skövde Exploatering Tegelbruket AB
 att godkänna bolagsordningen för Skövde Exploatering Tegelbruket AB 
 att det nya bolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB startar ett nytt 

dotterbolag med namnförslag Skövde Exploatering Eldaren AB
 att godkänna bolagsordningen för Skövde Exploatering Eldaren AB 
 att det nya bolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB startar ett nytt 

dotterbolag med namnförslag Skövde Exploatering Mariesjö AB
 att godkänna bolagsordningen för Skövde Exploatering Mariesjö AB
 att personunion ska råda mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och styrelsen i 

Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB, Skövde Exploatering Mariesjö AB, 
Skövde Exploatering Tegelbruket AB, Skövde Exploatering Eldaren AB. Samma 
gäller för de bolag som Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB eller dess 
dotterbolag framgent kommer att starta eller förvärva.

 att utse Skövde kommuns samhällsbyggnadschef till stämmoombud på 
bolagsstämmor hos Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB samt alla dess 
dotterbolag. Som ersättare utses stabschef för sektor samhällsbyggnad. 

 att instruera stämmoombud att på bolagsstämma i respektive berört bolag rösta för 
antagande av kommunfullmäktiges beslutade bolagsordning och ägardirektiv. 

 att godkänna ägardirektivet för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB och 
dess dotterbolag

 att godkänna de koncerninterna transaktioner där Skövde Exploatering AB under 
2023 får sälja bolagen Kaplansgatan 23 Fastigheter AB, Kartåseneldaren6 AB till 
Skövde Exploatering Eldaren AB
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 att godkänna den koncerninterna transaktion där Skövde Exploatering AB under 
2023 får sälja bolaget Mörkebäcken Fastighets AB till Skövde Exploatering 
Tegelbruket AB

 att godkänna den koncerninterna transaktion där Skövde Stadshus AB under 2023 får 
sälja Skövde Exploatering AB till Skövde Exploatering Mariesjö AB

 att godkänna en utlåningsram för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB för 
år 2023 på 300 miljoner kronor. Nuvarande utlåningsram till Skövde Exploaterings 
AB är inkluderat i denna. Styrelsen i Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB 
får rätten att vidarefördela sin utlåningsram till sina helägda dotterbolag. 

 att Skövde kommun, via Skövde Stadshus AB, lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott 
till Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB på 100 miljoner kronor.

Yrkanden
Johan Ask (S) lämnar följande ändringsyrkande: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag med ändringen att föreslaget namn på bolaget Skövde Mark och 
Exploatering AB ändras till Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB. 

Torbjörn Bergman (SP) yrkar på bifall till Johan Asks (S) ändringsyrkande.

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

Bakgrund

Inledning
Kommunfullmäktige har tidigare antagit ett planprogram för Mariesjö området KF§91/20. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att förvärva Skövde Exploatering AB. Detta bolag 
äger fastigheten Skövde Mariesjö 7 (terminalen) KF§106/21.

Utvecklingen av Skövde Science City har kommit i en ny fas, i och med genomförd 
markanvisningstävling och framtagning av detaljplaner i det först området. Nu är det läge att 
planera hur förvärvade fastigheter och fastighetsägande bolag ska omvandlas till ny mark för 
exploatering av området. I en nära framtid förväntas fler fastighetsägande bolag att 
förvärvas. För att säkerställa att kommunen genom dessa bolag arbetar effektivt har ett 
planeringsarbete gjorts för att se hur kommunen bäst kan jobba vidare med fastigheter i 
bolagsform. 

Detta planeringsarbete har klarlagt ett behov för förändringar för att utveckla det verktyg 
som Skövde Exploaterings AB idag utgör.

Föreslagna förändringar i bolagsstrukturen
Inom området som Skövde Science city utgör, samt inom eventuellt andra framtida 
exploateringsområden i Skövde kommun, kommer kommunen med all sannolikhet förvärva 
fler fastighetsägande bolag. För att få en ändamålsenlig struktur och för att underlätta 
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uppföljning, föreslås att ett holdingbolag skapas för exploateringsverksamheten. Sedan 
föreslås det att detta bolag skapar ett holdingbolag för varje kvarter som denna är aktiva i. 
Under dessa bolag samlas sedan de fastighetsägande bolag som är relevanta för varje 
kvarter. Härmed uppnås en områdesspecifik gruppering av fastighetsägande bolag vilket 
underlättar styrning och uppföljning då grupperingen av dessa bolag följer exploatering av 
varje område för sig. 

För att verkställa detta måste fyra nya holdingbolag startas. Ett holdingbolag är som ett 
vanligt aktiebolag, med den skillnaden att dess syfte är endast att äga aktier i dotterbolag. 
Dessa bolag har som namnförslag, Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB, Skövde 
Exploatering Tegelbruket AB, Skövde Exploatering Eldaren AB och Skövde Exploatering 
Mariesjö AB.  

Alla namn för de nya bolag som ska startas är namnförslag och är beroende av godkännande 
av bolagsverket. Detta sker vid registrering av dessa bolag, vilket inte kan göras innan 
kommunfullmäktiges beslut. Om dessa förslagna namn inte skulle godkännas får 
kommundirektören föreslå nya namnförslag. Nya namnförslag anses inte ge upphov till nya 
politiska beslut.

De befintliga fastighetsägande bolagen ska flyttas in i denna nya koncernstruktur. Det 
föreslås att kommunfullmäktige i detta beslut godkänner att dessa koncerninterna 
transaktioner får verkställas under 2023 inom koncernen Skövde Stadshus AB. 
Försäljningspriser för dessa bolag ska grunda sig i en aktuell värdering av bolagens 
tillgångar.

Ägardirektiv
Ett ägardirektiv för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB och dess dotterbolag har 
tagits fram. Syftet med ägardirektivet är att förtydliga bolagens syfte och mål samt 
tydliggöra hur ägarstyrning av dessa bolag ska ske. 

Avseende rätten för bolagets styrelse att själv fatta beslut i olika ärenden föreslås en tydlig 
koppling till kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning. Utgångspunkten är att 
bolagen självständigt kan ta beslut om kommunstyrelsens arbetsutskott själv hade kunnat 
besluta i ett likvärdigt ärende. 

I ägardirektivet föreslås att bolagen själva har rätten att starta nya bolag med de krav att: 
 det ska råda personunion i styrelsen av det nya bolaget med kommunstyrelsens 

arbetsutskott
 bolaget ska ha en bolagsordning likt den gällande bolagsordningen för Skövde Mark, 

Exploatering och Utveckling AB. 

Finansieringen 
I ärendet föreslås att bolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB får rätten att 
låna upp till 300 miljoner kronor från kommunens koncernbank. Detta kapital krävs initialt 
för att köpa över nuvarande fastighetsägande bolag från Skövde Stadshus AB och Skövde 
Exploatering AB. Framgent kommer det att finnas ytterligare kapitalbehov när nya 
fastighetsägande bolag förvärvas.
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Aktieägartillskott
Hittills har de fastighetsägande bolag som har förvärvats finansierats med främst 
lånefinansiering. I och med de stigande räntekostnader har detta skapat en ökande 
räntekostnadsbelastning i dessa bolag. Samtidigt har dessa typer av nybildade 
fastighetsägande bolag oftast ett lågt eget kapital vid start. Detta medför risken att det egna 
kapitalet blir negativ när kostnader uppstår i bolaget. 

För att uppnå en mer marknadsmässig finansieringsstruktur föreslås att Skövde kommun 
skjuter till kapital i form av ett villkorat aktieägartillskott. Det föreslagna beloppet är 100 
miljoner kronor, och syftar till att finansiera Skövde Mark, Exploatering och Utveckling 
AB:s förvärv av fastighetsägande bolag. 

Handlingar
Bolagsordning Skövde Mark och Exploatering AB                                                                                                                                                    
Ägardirektiv Skövde Mark och Exploatering AB                                                                                                                                                    
Bolagsordning Skövde Exploatering Tegelbruket AB                                                                                                                                                    
Bolagsordning Skövde Exploatering Eldaren AB                                                                                                                                                    
Bolagsordning Skövde Exploatering Mariesjö AB

Skickas till
Ekonomichef
Sektorschef Sektor Samhällsbyggnad
Mark och Exploiteringschef
Skövde Stadshus AB
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2023-01-26
Diarienummer: KS2022.0286-33
Handläggare: Camilla Arvidsson

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Kommunfullmäktige

Nominering av borgerlig vigselförrättare

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nominera Niclas Hallander (V) till borgerlig vigselförrättare 
för mandatperioden 2022-2026.

Bakgrund

Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrelsen behörig att 
förordna vigselförrättare. För den praktiska tillämpningen av länsstyrelsens förordnande av 
vigselförrättare betonas i prop. 1964:163 s. 117 vikten av att borgerliga vigselförrättare utses 
så att de finns på de orter där behov av sådana vigselförrättare föreligger. Vidare uttalas i 
prop. 1968:136 s. 82 att ”det bör naturligen ankomma på vederbörande kommun att mot 
bakgrund av föreliggande behov ta initiativ till att vigselförrättare förordnas”.
Länsstyrelsen förordnar de vigselförrättare som föreslås av kommunen på tid som motsvarar 
en mandatperiod efter det senaste allmänna valet.

I enlighet med den ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde ikraft den 1 maj 2009 
ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas som vigselförrättare har de 
kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget.

Skövde kommun har erbjudit varje parti att nominera en person för uppdrag som 
vigselförrättare.

Skickas till
Administratör vigsel
Länsstyrelsen borgerlig vigsel

Handläggare
Camilla Arvidsson
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-08-19
Diarienummer: KS2022.0284-1
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 till kommunala bolag 2023-2027

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter, ordförande och vice ordförande, 
för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige fram till 
årsstämma efter nästa val, det vill säga från respektive bolagsstämma år 2023 till årsstämman 
2027.

Skövde Stadshus AB
1, ordf. (ordf. i KS) Theres Sahlstöm (M)
2, v. ordf. (2:e v. ordf. KS, oppositionsråd) Torbjörn Bergman (SP) 
3, (KS 1:e vice ordf.) Johan Ask (S) 
4, (ledamot KSAU, majoritet) 
5, (ledamot KSAU, opposition) 
6
7
8
9

AB Skövdebostäder
1, ordf. 
2, vice ordf. 
3 Kay Henningsson (SP)
4 
5 
6 
7 

Bakgrund
Stadgarna reglerar hur kommunernas politiska representation ska vara.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-08-19
Diarienummer: KS2022.0284-1
Handläggare: Agneta Tilly

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Skickas till
Handläggare arvoden
Berörda bolag

Handläggare
Camilla Arvidsson
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 
  
Diarienummer: KS2023.0005-1
Handläggare: Camilla Arvidsson

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Kommunfullmäktige

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 27 februari 2023

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse nedanstående handlingar som anmälda.

Handlingar
        

Handläggare
Camilla Arvidsson
Kommunstyrelsen
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Skövde kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen Datum:2023-01-16 kl. 08:30 32(54) 

 

 

KS § 14/23 
Sammansättning av krisledningsnämnd för 
mandatperioden 2022–2026 
KS2022.0292 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsen 2023-01-16 14/23 
 

 

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

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

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

 

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

Handlingar 
         

Skickas till 
Handläggare arvoden 
Anmälningsärende till Kommunfullmäktige  
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KFN § 1/23
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023-2025
KFN2022.0087

Behandlat av Datum Ärende

1 Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-25 1/23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med budget 
och internkontrollplan för nämnden år 2023–2025.

Ersättningsbelopp per aktivitet, som utgör en av komponenterna i framräknandet av 
verksamhetsbidrag, beslutas till:

 40 kr för föreningar inom idrott, natur och friluftsliv
 150 kr för föreningar för personer med funktionsvariation

Poängvärdet för anläggningsbidrag beslutas till 410 kr. Lokalbidraget för 
bygdegårdsföreningar ändras från 94 kr per kvadratmeter till 96 kr per kvadratmeter. 

Krontalsbeslutade anläggningsbidrag beslutas till:

Skultorps Tennisklubb   82 700kr
Orienteringsklubben P4     6 400kr
Skövde Skyttegille   19 400kr
Skövde Tennisförening 232 500kr
Ulvåkers Idrottsförening      64 200kr
Skövde Golfklubb     6 400kr
IF Hagen orientering     6 400kr
Lerdala IF   15 300kr
Värings Scoutkår     5 100kr

Bakgrund
Verksamhetsplan med budget och internkontrollplan är upprättad enligt riktlinjer för 
nämndernas verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen med budget och internkontrollplan 
utgår från Skövde kommuns strategiska plan med budget 2023–2025. 

Kommunbidraget för kultur- och fritidsnämnden 2023 uppgår till 196,3 miljoner kronor 
enligt strategisk plan med budget antagen i november 2022. De poster som har påverkat 
ramen mellan åren 2022 och 2023 är pris- och personalindex, investeringsrelaterade 
driftkostnader, budgetprioriteringar, verksamhetsövergångar och effektivisering. 
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Skövde kommun Protokollsutdrag                         5 (10)
Kultur- och fritidsnämnden

Pris- och personalindex uppgår till 3,2 miljoner kronor och ska täcka indexuppräkning av 
framförallt personalkostnader. Kultur- och fritidsnämnden har i budget 2023 fått ökad 
driftskompensation för lokalinvesteringar motsvarande 0,9 miljoner kronor. I posten för 
verksamhetsövergång ingår framförallt kompensation för Billingeprojektet del 3.

I budgetprioriteringarna för 2023 har kultur- och fritidsnämnden fått indexuppräkning för 
föreningsbidrag om 0,2 miljoner kronor, 1,0 miljoner kronor avsett för satsning på fritids 
verksamheter, 2,2 miljoner kronor i kompensation för minskade hyresintäkter samt 2,8 
miljoner kronor för satsning kultur. 

Slutligen ingår ett effektiviseringskrav om 0,9 miljoner kronor.

Handlingar
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023-2025                                                                                                                                                     
Bilaga riskbedömning internkontroll Kultur- och fritidsnämmnden 2023-2025

Skickas till
Kommunstyrelsen
Enhet ekonomistyrning och finans
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1 Sammanfattning 

Kultur- och fritidslivet ska bidra till god livskvalitet genom möjligheter till aktivitet, upplevelser och rekreation. I 
dag finns en förändrad syn i samhället på träning, motion, hälsa, kultur samt en demografi som visar på en väx-
ande grupp av både yngre och äldre människor. Detta medför ett ökat behov av verksamhetsytor-/arenor och 
mötesplatser både inom kultur- och fritidsområdet. Kravet på kommunen blir att fortsatt kunna erbjuda och ut-
veckla möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid för våra invånare och besökare. Ett brett samarbete med 
andra sektorer, föreningar och studieförbund, näringslivet, högskolan och Västra Götalandsregionen är nödvän-
digt för att tillsammans förverkliga drömmar. 

Fortsatt destinationsutveckling är prioriterat även för kommande period. Kultur- och fritidsområdets breda 
verksamhet behöver synliggöras för att utveckla och öka attraktiviteten för tillväxt och besöksnäring. 

Då möjligheterna varit begränsade för flera av föregående års aktiviteter och målen är oförändrade har nämnden 
i verksamhetsplanen 2023 valt att fortsätta arbetet med föregående års fokusområden reviderade och med till-
lägg. Det övergripande fokusområdet är "komma till uttryck", det vill säga att verksamheterna ska erbjuda olika 
målgrupper olika sätt att själva utöva och att få utrycka sig via kultur och idrott/rörelse. Fokusområdet är fram-
taget med hänsyn till återstart för våra besökare efter pandemin. Kultur- och fritidsnämnden vill möjliggöra akti-
viteter som möter behoven utifrån både kortsiktiga och långsiktiga effekter. Nämnden har också valt att bredda 
prioriterade målgrupper då fler målgrupper än barn och unga har blivit påverkade under pandemin. 

2 Nämndens ansvarsområde 

Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden an-
svarar också för kommunens relationer med och utveckling av, föreningslivet och innovation. Dessutom ska 
nämnden fullgöra de uppdrag som Västra Götalandsregionen och Skövde kommun fastställt för konstmuseet och 
GöteborgsOperan Skövdescenen samt stadens försköning gällande offentlig konst. Nämndens uppdrag omfattar 
verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid för barn, ungdomar och vuxna. 

Nämnden lyder också under bibliotekslagen, museilagen och ansvarar för ärenden enligt spellagen. 

Nämndens uppdrag omfattar kommunens verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid för barn, ungdo-
mar och vuxna såsom: 

• Arena Skövde 
• Billingen Skövde 
• Inom- och utomhusbad 
• Motionsspår 
• Lillegården Skövde 
• Södermalms Idrottsplats 
• Vandringsleder 
• Idrotts- och sporthallar 
• Arena Billingen 
• Skövde kulturhus 
• Folkbibliotek 
• Stadsteater och kommunal biograf 
• Stadsmuseum 
• Musikskola 
• Konsthall 
• Kommunens konstsamling 
• Konstnärlig gestaltning av byggnader och offentliga platser 
• Mötesplatser för unga 
• Uthyrning, förvaltning och drift av kommunens lokaler för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet 
• Bidrag, stöd och stimulans till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens 

verksamhetsområde 
• Stipendier inom nämndens område 
• Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska planeringen 
• Lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet 
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3 Analys 

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mel-
lan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter 
som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns 
för verksamheterna samt att verksamheterna bidrar till att nå målsättningarna i Vision Skövde 2040, Strategisk 
plan med budget och andra styrande politiska program och planer.  
 
Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat: 
 
Kultur-och fritidsverksamheterna påverkades under föregående år och delar av i år i stor omfattning av pande-
min och en del av det utåtriktade arbetet från Verksamhetsplan 2022 har inte kunnat arbetas med varför det 
skjuts fram till 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden har pekat ut nedanstående fokusområden för 2023: 

• ”Komma till uttryck” - genom kreativitet, delaktighet, stärka lokalt för att nå ut längre, höja medveten-
heten lokalt/nationellt, involvera medborgarna och synliggöra utbudet. 

• Utveckla, stärka och rikta verksamheterna för samtliga målgrupper. Samverkan med andra samhällsak-
törer. 

• Utveckla och stärka samarbetet i Skaraborg 
• Kommunikationen behöver förenkla och synliggöra verksamheternas bredd och spets samt involvera 

och engagera medborgarna. 

”Komma till uttryck” - genom kreativitet, delaktighet, stärka lokalt för att nå ut längre, höja medveten-
heten lokalt/nationellt, involvera medborgarna och synliggöra utbudet. 

För att synliggöra verksamheternas breda och attraktiva utbud ska tydliga interna processer fortsätta utvecklas. 
Medborgardialog kommer ligga till grund för utvecklingsarbetet i syfte att skapa verksamhet som är relevant och 
angelägen för invånare och besökare. 

Inom kulturområdet behöver det fortsatt skapas förutsättningar för att erbjuda bredd och spets för att klara må-
let att alla ska erbjudas kultur och meningsfull fritid. 

Fritids-, idrotts- och föreningslivet är i förändring och det är av vikt att följa för att kunna erbjuda så rätt utbud, 
stöd och förhållanden som förutsättningarna möjliggör.     

Utveckla, stärka och rikta verksamheterna för samtliga målgrupper. Samverkan med andra samhällsak-
törer. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bidra till positiva upplevelser och en attraktiv kommun som i för-
längningen skapar tillväxt, trygghet och gemenskap. Under 2023 ska fortsatt utveckling av ett kvalitativt och till-
gängligt kultur- och fritidsliv med riktade insatser och låga trösklar prioriteras i hela Skövde kommun. Att ta ut-
gångspunkt i det unika som redan finns och synliggöra och förstärka det med utåtriktad verksamhet. Kulturav-
delningens uppdrag är att erbjuda alla invånare kultur vilket innebär att det krävs olika typer av program. Mål-
sättningen är att öka den egna styrningen av innehållet i programverksamheten och att öka samverkan med in-
terna och externa aktörer för att nå fler. 

För att vara attraktiva för invånare och tillresta är det viktigt att kunna erbjuda moderna anläggningar både in-
omhus-och utomhus som ligger i framkant och ger rätt förutsättningar att utveckla ett gynnsamt kultur-, idrotts-, 
fritids- och föreningsliv på alla nivåer, från bredd till spets. Utreda möjligheter till samverkan med olika aktörer 
för att vid varje tillfälle hitta bästa hållbara lösning. Det är av vikt att aktivt arbeta för att möta den digitala infra-
strukturen utifrån besökare och externa aktörers behov, krav och efterfrågan. Ett rikt föreningsliv med etable-
rade och nya inriktningar är en stöttepelare i fritidsverksamheterna framöver. 

Utveckla och stärka samarbetet i Skaraborg 

Många kommuner står inför stora utmaningar framåt och det finns därför anledning att ta sig an dem tillsam-
mans med kommunerna i våra nätverk. 

Kommunalförbundets nya kulturplan 2030 är på remiss under hösten 2022 i samtliga kommuner i Skaraborg. 
Efter beslut är tanken att den ska bli ett tydligt inriktningsdokument för samverkan över kommungränserna. 

För att öka attraktivitet och tillväxt behöver kultur- och fritidsverksamheterna vara delaktiga i samhällsplane-
ringen och samhällsutvecklingen inom olika områden och arbeta över såväl sektors- som kommungränser. 
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Kommunikationen behöver förenkla och synliggöra verksamheternas bredd och spets samt involvera 
och engagera medborgarna. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har en bred och väl fungerande verksamhet. För att utveckla attrakti-
viteten och nå fler invånare och andra målgrupper behöver utbudet synliggöras ytterligare. Det behöver ske ge-
nom utvecklade arbetssätt och strukturer samt i samarbete med andra aktörer för att fortsätta att stärka, synlig-
göra, kvalitetssäkra och utveckla information i våra digitala plattformar och andra kanaler. 

Under 2023 fortsätter arbetet med att ytterligare stärka Skövde som destination och besöksmål. Utvecklingsar-
betet sker i nära samarbete med Next Skövde med tydliga gränssnitt och uppdrag för att arbeta så resurseffektivt 
och målorienterat som möjligt. Nya mätningar av antal aktiviteter av nationell karaktär tillsammans med Next 
Skövde samt antal besökare på kultur och fritids webbplatser och sociala kanaler ska säkerställa riktning på akti-
viteter. 

4 Nämndens beslutade mål och resultatmätningar 

Utifrån kommunfullmäktiges mål, samt andra styrande dokument, har nämnden beslutat om egna nämndsmål. 
Målen är oftast långsiktiga, men målbedömningar görs varje år. Resultatmätningar anger på vilket sätt målupp-
fyllelse ska mätas. I dagsläget pågår ett arbete för att se över Skövde kommuns målmodell samt kommunfullmäk-
tiges mål (som ska gälla från 2023), och utifrån detta kan arbetet med nämndernas mål förändras. I dagsläget är 
nämndens mål beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål, men kopplingen har tagits bort i VP 2023-2025 på 
grund av arbetet som genomförs. 
 
Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomfö-
ras i syfte att nå målen. 

4.1 Perspektiv : Samhällsutveckling 

Nämndens mål Resultatmätning 

Kultur och fritid i Skövde erbjuder möjligheter till ett 
aktivt och meningsfullt liv. 

SCB – andel invånare som är positiva till det lokala 
kultur- och nöjesutbudet i kommunen 

SCB- andel invånare som är positiva till öppettiderna 
vid kommunens Idrotts- och motionsanläggningar 

SCB-andel invånare som är positiva till möjligheten 
att nyttja kommunens Idrotts- och motionsanlägg-
ningar 

SCB-andel invånare som är positiva till kommunens 
arbete med det lokala kulturlivet 

Kundnöjdhet Arena Skövde Bad 

Kundnöjdhet Billingen 

Kundnöjdhet Kulturfabriken 

Kundnöjdhet Kulturhuset 

Kundnöjdhet Ungdomsverksamheterna 

Antal besökare Meröppna bibliotek 

Skövde är ett kultur- och fritidscentrum 

Antal besökare Arena Skövde Bad 

Antal besökare Arena Skövde Hall 

Antal besökare Billingen Skövde 

Antal besökare Kulturhuset 

Antal besökare Kulturfabriken 

Antal besökare Lillegården 
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Nämndens mål Resultatmätning 

Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde 
starka varumärken 

Antal aktiviteter av nationell karaktär tillsammans 
med Next Skövde. 

Antal besökare på kultur och fritids webbplatser, 
samt sociala kanaler. 

5 Utökad plan 

Agenda 2030 för hållbar utveckling är en FN-resolution antagen 2015 som syftar till att uppnå en hållbar ut-
veckling till år 2030. Genom att använda Agenda 2030 som ett verktyg och ramverk kan vi synliggöra hur vårt 
arbete berör olika delar inom hållbar utveckling och sätta vårt lokala arbete i en global kontext – tänka globalt 
och agera lokalt. Nämndens mål har kopplats till något eller några av de 169 delmålen i Agenda 2030 som här får 
symboliseras av de 17 övergripande målsymbolerna. 

5.1 Mål: Kultur och fritid i Skövde erbjuder möjligheter till ett aktivt och me-

ningsfullt liv. 

Strategier för att nå målet 

* Fortsätta utveckla Skövdes rika och varierade kultur- och fritidsliv. 
 
* Utveckla det strategiska arbetet med andra samhällsaktörer (föreningar, studieförbund, näringsliv och andra 
sektorer). 
 
* Verksamheterna inom Kultur- och fritidsavdelningarna hittar gemensamma former för att bättre tillgodose 
medborgarnas behov. 

 

 

Resultatmätning Beskrivning av resultatmätning Målvärde 

SCB – andel invånare som är positiva till 
det lokala kultur- och nöjesutbudet i 
kommunen 

Ny mätning SCB från 2021 
Fortsatt resultat över riks-
genomsnittet 

SCB- andel invånare som är positiva till 
öppettiderna vid kommunens Idrotts- 
och motionsanläggningar 

Ny mätning SCB från 2021. 
Fortsatt resultat över riks-
genomsnittet 

SCB-andel invånare som är positiva till 
möjligheten att nyttja kommunens Id-
rotts- och motionsanläggningar 

 
Fortsatt positivt resultat 
över riksgenomsnittet 

SCB-andel invånare som är positiva till 
kommunens arbete med det lokala kul-
turlivet 

Ny mätning SCB från 2021 
Fortsatt resultat över riks-
genomsnittet. 

Kundnöjdhet Arena Skövde Bad Lokal mätmetod - Touchpoint 92 % 
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Resultatmätning Beskrivning av resultatmätning Målvärde 

Kundnöjdhet Billingen  
Ny mätning - målvärde 
saknas 

Kundnöjdhet Kulturfabriken Lokal mätmetod - Touchpoint 90 % 

Kundnöjdhet Kulturhuset Lokal mätmetod - Touchpoint 
Ny mätning - målvärde 
saknas 

Kundnöjdhet Ungdomsverksamheterna 
Mätning genom KEKS (Kvalitet och 
kompetens i samverkan) 

92 % 

Antal besökare Meröppna bibliotek 
Bevaka utvecklingen av besökare 
på bibliotekens meröppna tider. 

En positiv utveckling från 
föregående års resultat. 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum Koppling till politiskt program 

Fortsatt utveckling av ett kvalita-
tivt och tillgängligt kultur- och fri-
tidsliv med riktade insatser och 
låga trösklar i hela Skövde kom-
mun. 

 3 God hälsa och välbefinnande 

 11 Hållbara städer och samhällen 

2023-01-01 2023-12-31 
Folkhälsopolitiskt program 
Barn- och ungdomspolitiskt program 

 
Bakgrund 
Behov av att förbättra informationen för besökarna om vilken tillgänglighet våra anläggningar erbjuder samt 
skapa ökad möjlighet för fler att nå  och nyttja besöksplatsen. Många målgrupper har under pandemin inte 
upplevt kultur- och fritidsaktiviteter. 

Syfte/effekt 
Att inkludera fler. 

Fortsätta att utveckla arbetet med 
dialog och medskapande med våra 
invånare med betoning på fokus-
områdena. 

 3 God hälsa och välbefinnande 

 11 Hållbara städer och samhällen 

2023-01-01 2023-12-31 
Folkhälsopolitiskt program 
Barn- och ungdomspolitiskt program 

 
Bakgrund 
Kultur och fritids verksamheter växer och utvecklas. Ökad delaktighet är av vikt för arbetet framåt. 

Syfte/effekt 
Att inkludera fler. 

5.2 Mål: Skövde är ett kultur- och fritidscentrum 

Strategier för att nå målet 

* Utveckla samarbetet mellan kommuner, region, nationellt och internationellt. 
 
* Skapa fler samverkansformer med närkommunerna för att öka tillgänglighet och delaktighet inom kultur och 
fritid. 
 
* Skapa attraktivitet och innovation inom kultur och fritidsområdet 
 
* Erbjuda moderna anläggningar som är i framkant 
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Resultatmätning Beskrivning av resultatmätning Målvärde 

Antal besökare Arena Skövde Bad Lokal mätmetod 260 000 

Antal besökare Arena Skövde Hall Lokal mätmetod - besöksräknare 
Mätmetod under utveckl-
ing 

Antal besökare Billingen Skövde Lokal mätmetod - besöksräknare 
Ny mätning - startade maj 
2021 

Antal besökare Kulturhuset Lokal mätmetod - besöksräknare 200 000 

Antal besökare Kulturfabriken Lokal mätmetod - besöksräknare 20 000 

Antal besökare Lillegården Mätmetod under utveckling. 
Målvärde saknas ny mät-
ning 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum Koppling till politiskt program 

Aktivt arbeta för att uppdatera an-
läggningar så att de är moderna 
och i framkant, samt möter den di-
gitala infrastrukturen utifrån be-
hov och efterfrågan. 

 3 God hälsa och välbefinnande 

 11 Hållbara städer och samhällen 

2023-01-01 2023-12-31 
Folkhälsopolitiskt program 
Barn- och ungdomspolitiskt program 

 
Bakgrund 
Anläggningarna behöver kontinuerligt moderniseras för att skapa attraktivitet och möta besökare och externa 
aktörers krav. 

Syfte/effekt 
Erbjuda attraktiva mötesplatser både inom- och utomhus. 

Driva självständigt och planera in-
nehållet i programverksamheten, 
erbjuda bredd och spets för att 
klara målet att alla ska erbjudas 
kultur och meningsfull fritid. 

 3 God hälsa och välbefinnande 

 11 Hållbara städer och samhällen 

2023-01-01 2023-12-31 
Folkhälsopolitiskt program 
Barn- och ungdomspolitiskt program 

 
Bakgrund 
Kultur och fritidsverksamheterna är en viktig del för kommunens tillväxt och inflyttning. 

Syfte/effekt 
Aktivt arbeta för att kultur- och fritidsverksamheterna ska vara delaktiga i samhällsplaneringen och samhälls-
utvecklingen. 
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5.3 Mål: Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken 

Strategier för att nå målet 

* Höja synligheten och medvetenheten nationellt om Skövde Kulturhus, Kulturfabriken, Arena Skövde, Billingen, 
Lillegården och Kulturlabbet. 
 
* Marknads- och omvärldsbevaka kunskapen runt ovanstående. 

 

 

Resultatmätning Beskrivning av resultatmätning Målvärde 

Antal aktiviteter av nationell karaktär 
tillsammans med Next Skövde. 

Ny mätning. 
Ny mätning, målvärde 
saknas. 

Antal besökare på kultur och fritids 
webbplatser, samt sociala kanaler. 

Ny mätning. 
Ny mätning, målvärde 
saknas. 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum Koppling till politiskt program 

Stärka, synliggöra, kvalitetssäkra 
och utveckla information i våra di-
gitala plattformar. 

 3 God hälsa och välbefinnande 

 11 Hållbara städer och samhällen 

2023-01-01 2023-12-31 
Folkhälsopolitiskt program 
Barn- och ungdomspolitiskt program 

 
Bakgrund 
Dagens digitala plattformar är inte alltid uppdaterade eller ansvarsfördelade. 

Syfte/effekt 
: Ökad service samt tydlighet till besökarna. 

Platsutveckla i samspel med med-
skapande aktörer, invånare och 
besökare samt inkluderas i pro-
cesserna kring platsvarumärket. 

 3 God hälsa och välbefinnande 

 11 Hållbara städer och samhällen 

2023-01-01 2023-12-31 
Folkhälsopolitiskt program 
Barn- och ungdomspolitiskt program 

 
Bakgrund 
Behov av att arbeta för att synliggöra och stärka verksamheterna var och en för sig, tillsammans och i samar-
bete med Next Skövde. 

Syfte/effekt 
Synliggöra verksamheterna och stärka varumärkena med stöd av ett relevant utbud. 
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6 Internbudget 

6.1 Kultur- och fritidsnämndens internbudget 

mnkr    

Verksamhet Intäkt 2023 Kostnad 2023 Nettobudget 2023 

Kultur 9,6 85,1 75,4 

Fritid 37,1 157,4 120,3 

Intern styrning och stöd 0,0 0,6 0,6 

Summa 46,7 243,1 196,3 

6.2 Kommentar till budgeten 

Kultur- och fritidsnämndens budgetram uppgår för år 2023 till 196,3 miljoner kronor enligt strategisk plan med 
budget 2023-2025. 

De poster som har påverkat ramen mellan åren 2022 och 2023 är pris- och personalindex, investeringsrelate-
rade driftkostnader, budgetprioriteringar, verksamhetsövergångar och effektivisering. 

Pris- och personalindex uppgår till 3,2 miljoner kronor och ska täcka indexuppräkning av framförallt personal-
kostnader. Kultur- och fritidsnämnden har i budget 2023 fått ökad driftskompensation för lokalinvesteringar 
motsvarande 0,9 miljoner kronor. I posten för verksamhetsövergång ingår framförallt kompensation för Billinge-
projektet del 3. 

I budgetprioriteringarna för 2023 har kultur- och fritidsnämnden fått indexuppräkning för föreningsbidrag om 
0,2 miljoner kronor, 1,0 miljoner kronor avsett för satsning på fritids verksamheter, 2,2 miljoner kronor i kom-
pensation för minskade hyresintäkter samt 2,8 miljoner kronor för satsning kultur. 

Slutligen ingår ett effektiviseringskrav om 0,9 miljoner kronor. 

7 Intern kontroll 

7.1 Sammanfattning internkontroll arbetet 

Internkontroll syftar till att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel, det handlar i grunden om att 
säkerställa att rutiner och processer fungerar som de ska. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till 
att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för av-
siktliga eller oavsiktliga fel. 

Internkontrollarbetet omfattar kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 

Kultur och fritidsnämndens internkontrollplan för 2023 innehåller nedanstående tre riskområden vilka har be-
dömts som prioriterade för fördjupat arbete. 

• Dokumenthantering/Brister i dokumenthanteringen 
• Hantering av rekvisitioner/Inköp sker på felaktigt sätt och av obehöriga med rekvisition som betalme-

del. Riktlinjerna följs ej. 
• Offentlighetsprincip. Dokument hanteras felaktigt utifrån regler och riktlinjer. 

Ovanstående processer/risker har planlagda granskningar som kommer hanteras, följas upp och rapporteras 
under året. Under 2022 gjordes åtgärder kring processen "Hantering av rekvisitioner", som under 2023 kommer 
följas upp genom granskningar. 
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7.2 Intern kontrollplan 

7.2.1 Granskningar 

Process/Rutin Risker Granskning 

Dokumenthantering  Brister i dokumenthan-
teringen 

Stickprov dokumenthantering 

Beskrivning av granskning 
Stickprov görs på kultur- respektive fritidsavdel-
ningen. Utgå från dokumenthanteringsplanen. 

Hantering av rekvisitioner  Inköp sker på felaktigt 
sätt och av obehöriga med 
rekvisition som betalme-
del. Riktlinjerna följs ej. 

Granskning av inköp genom stickprov 

Beskrivning av granskning 
10 stickprov av inköp på kultur- respektive fritids-
avdelningen. 

Offentlighetsprincipen  Dokument hanteras fel-
aktigt utifrån regler och 
riktlinjer. 

Genom stickprov granska att offentlighetsprin-
cipen följts 

Beskrivning av granskning 
Genom stickprov kontrollera att dokument hante-
rats på korrekt sätt utifrån offentlighetsprincipen. 
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Riskbedömning (Kultur- och fritidsnämnden) 
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3 

  
 

 

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Kännbar Totalt: 3

 

Allvarlig 

Kännbar 

Lindrig 

Försumbar 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik - Det är mycket troligt att 
fel kan uppstå.

Allvarlig - Konsekvensen är så stor 
att fel helt enkelt inte får inträffa.

3 Möjlig - Det finns en möjlig risk för 
att fel kan uppstå. 

Kännbar - Konsekvensen uppfattas 
som besvärande för intressenter 
och/eller kommunen. 

2 Mindre sannolik - risken är mycket 
liten att fel ska uppstå.  

Lindrig - Konsekvensen uppfattas 
som liten av så väl intressenter och 
kommunen. 

1 Osannolik - risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel ska uppstå 

Försumbar - Konsekvensen är 
obetydlig för intressenter och 
kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

3
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Process/Ruti
n 

Besluta
d av 

  Risker Vad kan 
gå fel? 

Sannoli
khet 

Konsekv
ens 

Riskbedö
mning 

Hantera 
/ 
bevaka 

Åtg
ärd
er 

Dokumenthant
ering  

Kultur 
och 
fritidsnä
mnd 

1 Brister i 
dokumenthant
eringen 

Dokument 
hanteras 
bristfälligt 
vid 
diarieförin
g, 
arkivering 
och 
dokument
ering. 
Löptid på 
avtal kan 
missas, 
dokument 
som 
efterfrågas 
kan ej 
hittas, 
dokument 
kan 
försvinna 

Möjlig Kännbar 9. 
Kännbar 

Hantera  

Hantering av 
rekvisitioner  

Kultur 
och 
fritidsnä
mnd 

2 Inköp sker 
på felaktigt 
sätt och av 
obehöriga 
med 
rekvisition som 
betalmedel. 
Riktlinjerna 
följs ej. 

Risk för 
felaktiga 
inköp eller 
brist i 
efterlevan
de av 
rutinen. I 
enstaka 
fall 
bedrägerie
r och 
stölder. 

Möjlig Kännbar 9. 
Kännbar 

Hantera  

Offentlighetspr
incipen  

Kultur 
och 
fritidsnä
mnd 

3 Dokument 
hanteras 
felaktigt utifrån 
regler och 
riktlinjer. 

Hantering i 
Public 360 
sker på 
olika sätt, 
handlingar
, 
kommunall
agen följs 
ej,  
felaktiga 
dokument 
lämnas ut, 
GDPR 
följs 
felaktigt, 
dokument 
lämnas ej 
ut, T:/. 

Möjlig Kännbar 9. 
Kännbar 

Hantera  
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