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1 Kommunstyrelsen 

1.1 Sammanfattning 
Kommunstyrelsens viktigaste utvecklingsinsats är att arbeta för att Vision Skövde 2025 
realiseras. Flera viktiga strategiska planer har tagits fram under 2011 och 2012. Som 
exempel kan nämnas boendestrategiskt program, energi- och klimatplan, trafikplan, 
revidering av översiktsplan, ungdomspolitiskt program, varumärkesplattform, 
handlingsplan för CEMR (Council of European Municipalities and Regions) samt en e-
strategi (ska beslutas under första kvartalet 2013). För dessa planer följer nu en 
implementeringsfas som ställer krav på allt från hur vi styr och följer upp våra 
verksamheter, hur vi utformar våra processer och arbetssätt, våra attityder och 
förhållningssätt och hur vi väljer att organisera våra verksamheter i takt med vårt 
uppdrag och den tid vi lever och verkar i. Aktiviteter kopplade till dessa 
utvecklingsplaner är prioriterade under 2013 och 2014. 

Kommundirektören har ett uppdrag att leda en översyn av hela den kommunala 
organisationen. Arbetet har påbörjats och det första steget är att ta fram en 
behovsanalys som ska ligga till grund för det fortsatta utredningsarbetet. Själva 
utredningen ska vara klar våren 2014. 

Kommunstyrelsen arbetar i sin strategiska planering utifrån kommunfullmäktiges mål och 
strategier. Därutöver beslutades förra året om åtta specifika mål för kommunstyrelsens 
utvecklingsarbete som rör såväl den egna förvaltningen som hela kommunkoncernen. 
Utifrån genomförd nuläges- och omvärldsanalys är bedömningen att målen fortfarande 
är relevanta och ska fortsätta att gälla under hela mandatperioden. Kommunstyrelsens 
specifika mål är: 

• Varje förvaltning/nämnd synliggör, prioriterar och arbetar med folkhälsa utifrån 
sitt ansvarsområde 

• Ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande 
• Öka förståelsen för kommunikation som strategiskt verktyg 
• Etablerad resultatstyrmodell 
• Kommungemensam modell för intern kontroll 
• Utveckla e-förvaltning 
• Intranätet stödjer och effektiviserar medarbetarnas dagliga arbete 
• Engagerade medarbetare och ledare 

Det är mycket påtagligt att kommunstyrelsen leder och samordnar en organisation som 
är under stark utveckling. Stora krav finns på att visa resultat, både från externa aktörer 
och grannkommuner men också internt från tjänstemän och politiker. De personella 
resurserna räcker inte alltid till och det är inte alltid en lösning att tillföra externa resurser 
i form av konsultstöd. Det är därför extra viktigt under kommande år att prioritera det 
utvecklingsarbete som ger en långsiktig och hållbar positiv effekt för Skövde och vår 
region. Det är också nödvändigt att öka vår egen kompetens inom flera områden. Idag 
finns för få resurser som kan leda det strategiska utvecklingsarbetet.  

Prioriterade aktiviteter, utöver de som hänger samman med genomförandet av de 
strategiska planerna eller aktiviteter kopplade till kommunstyrelsens specifika mål, är 
implementeringen av ett nytt kommungemensamt arbetssätt för ärende- och 
dokumenthantering, slutföra arbetet med ägardirektiv inom Skövde Stadshus AB, 
fortsätta arbetet med att utbilda chefer inom ramen för ”certifierad chef” samt 
förberedelser inför ”Val 2014”. Därutöver kommer både en medborgarundersökning och 
en företagsklimatundersökning att genomföras under 2013. En större 
medarbetarundersökning är planerad att genomföras under 2015. Behov finns även av 
att påbörja de övergripande skisserna för hur Skövde ska se ut efter år 2025. Hur detta 
arbete ska ske är ännu inte planerat. 
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1.2 Nämndens ansvarsområde 
Kommunstyrelsen i rollen som nämnd ansvarar, tillsammans med sina utskott, för en 
stab och en förvaltning. Kommunstyrelsens stab (KS stab) är en specialistfunktion inom 
områdena näring, samhällsbyggnad, strategiskt miljöarbete, ekonomi, personal och 
information. Staben ska stödja kommunstyrelsen och kommundirektören och arbetet 
ska i första hand vara strategiskt orienterat och ske utifrån ett helhetsperspektiv för 
Skövde kommun som organisation och/eller Skövde som geografiskt område. KS stab 
har 31 personer månadsanställda (juni 2012). 

Konsult och Service (KOS) är en tjänsteproducerande förvaltning som i första hand ska 
bistå övriga förvaltningar, bolag och kommunledning med tjänster och service inom IT, 
personal och lönehantering, juridik, upphandling, redovisning och administrativ service. 
Tjänsterna är både av operativ och av strategisk karaktär. Ett utvecklat samarbete inom 
flera områden finns med närliggande kommuner. 

Förutom ovanstående tjänster ansvarar KOS även för kollektivtrafikfunktionen och 
arbetsmarknadsavdelningen (AMA). KOS har 126 personer månadsanställda (juni 2012). 

I kommunstyrelsen finansiella ram ingår förutom KS stab och KOS även verksamhet 
politik samt transfereringar och bidrag till Räddningstjänsten i Östra Skaraborg, Gothia 
Science Park, Högskolan i Skövde, Studentkåren i Skövde, Next Skövde och ytterligare 
några mindre organisationer. 

Kommunstyrelsens budgetram för 2013 uppgår till 224,4 mnkr, vilket är en ökning mot 
budget 2012 med 10,7 mnkr. Ökningen kan förklaras i indexuppräkningar motsvarande 
4,6 mnkr. Övriga 8,5 mnkr fördelas sig enl följande: 

(tkr) Budget 

Indexuppräkningar 4 586 

Ökade kapitalkostnader 528 

Utredning Kultur, Organisationsutveckling 900 

Ökat behov av specialister 3 300 

Ökade bidrag kommunalförbund 1 000 

Feriepraktik 313 

Bredband (IT-infrastrukturplan) 2 000 

Systemutveckling (E-förvaltning) 500 

Effektiviseringskrav -2 365 

Den preliminära ramen för kommunstyrelsen för år 2014 uppgår till 231,9 mnkr och för år 
2015 till 238,4 mnkr. 
 

  

Kommunstyrelsens detaljbudget för 2013 är fördelad på följande verksamheter. 

Driftsbudget (tkr) Budget 2012 Budget 2013 

Kommunstyrelsen Politik 16 972 15 263* 

KS Stab 31 408 37 426 

Konsult och Service exkl. 
Kollektivtrafik & ÖIS 

59 772 63 143 

Överförmyndare i Samverkan 3 696 3 796 

Kollektivtrafikfunktionen 44 293 43 370 

Bidrag & Transfereringar 57 570 61 431* 

Summa: 213 771 224 429 

 *Ökning och minskning inom dessa verksamheter är till största delen av budgetteknisk 
karaktär. 
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Investeringsbudget för KS fördelas enlig följande: 
 

Investeringsbudget (tkr) Budget 2013 

Fastighetsförvärv 20 000 

Centrumplanering 2 000 

Inventarier 1 800 

IT-Internleasing 500 

IT-Infrastruktur 1 500 

Summa: 28 500 

 
  

1.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld 

1.3.1 Kund & samhälle 

Mål 

Kommunstyrelsen arbetar strategiskt och kommunövergripande med att utveckla 
Skövde i enlighet med intentionerna i Vision 2025. Kommunfullmäktiges mål och 
strategier är styrande för arbetet. Kommunstyrelsen har i sitt styrkort valt att utgå direkt 
från fullmäktiges mål, utan specificering eller komplettering, förutom för tre områden. 

• Det första området är folkhälsa. Det är ett område som lyfts fram starkt i 
alliansens programförklaring. Kommunstyrelsens ambition är att utveckling av 
folkhälsa ska bli en integrerad del av samtliga nämnders ordinarie 
utvecklingsarbete. Därför har kommunstyrelsen formulerat målet "Varje 
förvaltning/nämnd synliggör, prioriterar och arbetar med folkhälsa utifrån 
sitt ansvarsområde." Under en treårsperiod kommer arbetet att drivas i 
projektform med särskilt avsatta resurser. 

• Det andra områdets fokus är riktat mot den demokratiska processen. Målet är 
"Ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande" och är ett av de 
övergripande mål som formulerats i Skövdes ungdomspolitiska program och där 
den viktigaste aktiviteten är att utveckla ett forum där ungdomars åsikter lyfts 
fram och tas tillvara inom den politiska ledningen. Luppen, lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken, ska användas som ett verktyg för att nå en kunskapsbaserad 
ungdomspolitik. 

• Det tredje området som kommunstyrelsen fokuserar på är kommunikation. Vår 
organisation arbetar inte idag med kommunikation som ett strategiskt verktyg i 
tillräcklig omfattning. För att stärka varumärket Skövde är det viktigt att förstå 
värdet av att kommunicera på ett strategiskt sätt. Att utveckla vår organisation 
till att bli "mogen" strategisk kommunikation är ett arbete i sig. Därför har 
kommunstyrelsen formulerat målet "Öka förståelsen för kommunikation som 
strategiskt verktyg". 

 

Nuläge och omvärld 

Det går bra för Skövde. Skövde är en kommun med god tillväxt. I Öppna jämförelser 
över folkhälsoparametrar kan man se att skövdebornas välbefinnande är placerat på en 
medelnivå jämfört med svenskarna i stort. Detta gäller för alla parametrar exempelvis 
behörighet till gymnasieskolan, riskabla alkoholvanor, rökande blivande mammor och så 
vidare. Undersökningar visar också att Skövdeborna är nöjda med den samhällsservice 
som erbjuds. I analysen av den senast genomförda medborgarenkäten lyfts fram att 
Skövde bör förbättra tillgången till attraktiva bostäder och fortsätta att utveckla 
möjligheter till rekreation för att ytterliga utveckla samhället i syfte mot nöjda 
medborgare. Kommunstyrelsen ansvarar för att förutsättningar för nybyggnation finns.  
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Exploateringen av Trädgårdsstaden pågår och fler områden kommer att planläggas för 
exploatering under de kommande åren. Det är önskvärt att driva fler fysiska 
utvecklingsprojekt parallellt (till exempel fördjupningar av områden i översiktsplanen, 
exploatering av nya områden) men så som organisationen för samhällsbyggnad ser ut 
för närvarande är det inte möjligt. Bemanning och arbetsformer har inte utvecklats i takt 
med att Skövde gått från att vara en "mindre stad" till en "medelstor stad". Vår nya 
kommundirektör håller just på att utreda hur samhällsbyggnads- och tillväxtfrågorna bör 
organiseras. 

Näringslivet ger också Skövde ett förhållandevis bra betyg (rankad som nr 42 av 290 
kommuner i Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet 2012). Samverkan 
med näringslivet har stärkts de senaste åren genom den täta och organiserade 
samverkan med Näringslivsforum. Frågor som kräver gemensam fokusering för Skövdes 
utveckling är t ex utvecklingen av Gothia Science Park, Resecentrum, Boendemiljöer, 
Stadskärnan samt Landsbygden. Den antagna varumärkesstrategin ger stöd och kraft i 
hur vi vill uppfattas och därmed hur vi bör kommunicera för att uppnå målen lokal 
stolthet och nationell kännedom. 

Inom naturvårdsområdet finns sedan flera år tillbaka ett väl fungerande arbete. En Energi 
och klimatplan har tagits fram, vilket ger en bra plattform för det miljöstrategiska arbetet. 
Den viktiga implementeringsfasen tar nu vid. Det är av stor vikt att resurser avsätts för 
detta arbete. 

Allt är dock inte problemfritt. Befolkningstillväxten i Skaraborg som helhet är svag. Det är 
viktigt för hela Skaraborg att Skövde har förmågan att agera draglok för den regionala 
utvecklingen. Högskolan i Skövde spelar en mycket viktig roll för tillväxten i hela 
Skaraborg och det är därför viktigt att Skövde kommun agerar för att stärka högskolan 
och sprida kunskap av dess betydelse för den regionala utvecklingen. 

Trots att skövdeborna i stort beskriver ett gott välbefinnande finns flera anledningar att 
arbeta med folkhälsofrågor i Skövde kommun. En av de viktigaste är att alla människor 
har lika värde och varje individ skall ha möjligheter att nå en god hälsa och livskvalitet 
men att det idag tyvärr sker en ökad skillnad mellan socioekonomiskt svaga grupper 
jämfört med socioekonomiskt starka grupper. En annan anledning är att ohälsosamma 
levnadsvanor och olycksfall idag kostar samhället 120 miljarder vilket är pengar som 
skulle kunna användas till mer hälsofrämjande arbete. Det är också viktigt för en 
kommun som har tillväxt som mål att ta folkhälsofrågorna på allvar då invånarnas hälsa 
är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och tillväxt påverkar hälsoläget i befolkningen. 

Förutsättningarna för att skövdeborna ska må bra och ha en god hälsa påverkas av 
livsvillkoren (utbildning, tillgång till hälso- och sjukvård) och av de omgivande 
livsmiljöerna (ex den fysiska miljön som finns runt vår bostad) och av individens egna val 
och levnadsvanor.  I en kommun finns det stora möjligheter att påverka livsvillkor och 
livsmiljöer och därmed främja en god folkhälsa för invånarna.  

  

1.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer 

  

Mål 

Den kommunala organisationen behöver utvecklas för att i framtiden ge den 
samhällsservice som skövdeborna efterfrågar och har rätt till. Det är nödvändigt att 
fortlöpande arbeta med att effektivisera, förbättra och kvalitetssäkra verksamheterna. 
Kommunstyrelsen har valt att fokusera utvecklingsarbetet för planperioden till följande 
fyra mål: 

• Etablerad resultatstyrmodell 
• Kommungemensam modell för intern kontroll 
• Utveckla e-förvaltning 
• Intranätet stödjer och effektiviserar medarbetarnas dagliga arbete 
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De två första målen, "etablerad resultatstyrmodell" och "kommungemensam modell för 
intern kontroll", handlar om hur organisationen styrs mot uppsatta mål och om att 
säkerställa att verksamhetskritiska processer fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
Arbetet för att nå dessa mål drivs av staben men samtliga förvaltningar är delaktiga i 
arbetet. Målen "utveckla e-förvaltning" och "intranätet stödjer och effektiviserar 
medarbetarnas dagliga arbete", är viktiga mål för KOS. Även här är övriga förvaltningar 
involverade i hög utsträckning. 

Nuläge och omvärld 

Under 2011 har kommunfullmäktige beslutat om en styrkortsmodell som gäller för 
samtliga förvaltningar. Styrkortsmodellen är en viktig del i det vi valt att kalla 
resultatstyrmodell. Under kommande år behöver modellen förfinas och vidareutvecklas. 
Syftet med en resultatstyrmodell är att illustrera hur vi styr och leder organisationen mot 
uppsatta mål. Det handlar om hur våra processer för styrning/ledning ser ut, hur vi styr 
med styrdokument och om vår organisationskultur. Modellen ska öka förståelsen för 
såväl tjänstemän som politiker om hur Skövde kommun styrs och vara ett stöd för 
ledningen på olika nivåer. 

Skövde kommuns revisorer anser att systematiken i kommunens arbete med intern 
kontroll behöver förbättras (se revisionsberättelse 2009). Enligt kommunallagen ansvarar 
nämndernas för att den interna kontrollen är god. Kommunstyrelsen har ett 
samordningsansvar. För att underlätta för nämnder och kommunstyrelse att fullgöra sina 
åtaganden behövs ett kommungemensamt arbetssätt med att identifiera risker i 
verksamheterna, rutiner för hur regelefterlevnad ska kontrolleras och för hur eventuella 
brister ska rapporteras. Under 2011 har samtliga nämnder beslutat om en 
internkontrollplan eller beskrivit nämndens internkontrollplan i nämndens 
verksamhetsplan. 

Under de senaste åren har KOS investerat i en ny flexibel IT-plattform, i ett nytt 
affärssystem och i ett nytt intranät. Skövde kommun har därför goda tekniska 
förutsättningar för att utveckla verksamheten med stöd av IT.  Byggstenarna i IT-
plattformen (servrar, e-postsystem och intranätet) integrerar väl med varandra och 
skapar förutsättningar för moderna och mobila arbetssätt. Affärssystemet möjliggör 
elektroniska flöden för fakturahantering och beställningar men också projektredovisning 
och beslutsstöd. Affärssystemet kommer få en ökad funktionalitet när det gäller att 
stödja en mer förenklad inköpsprocess.   

Under 2012 har en e-tjänstplattform driftsatts och det är en viktig komponent när vi skall 
erbjuda medborgarna fler e-tjänster. Under 2013 kommer ett nytt ärende- och 
dokumenthanteringssystem införas i hela kommunen. Projektet som benämns Ordo har 
också som mål att implementera kommungemensamma processer för vår 
ärendehantering. Inom HR-området (lön- och personalsystem) kommer det vara 
nödvändigt att göra satsningar på nya system inom några år. I dagsläget används flera 
olika system som inte integrerar särskilt väl. Under 2013 kommer en förstudie 
genomföras som syftar till att ge ett bra beslutsunderlag inför ett viktigt strategival. 

Skövde kommuns IT-plattform är en styrka men samtidigt finns kompetensbrister inom 
systemförvaltning och metodstöd för utveckling. KOS har ett övergripande ansvar för 
Skövde kommuns IT-miljö och resurser finns för att täcka behovet för de system som 
KOS ansvarar för. Däremot finns inte resurser att stödja övriga förvaltningar i deras 
utvecklingsarbete i den omfattning som önskas både från övriga förvaltningar och utifrån 
ett KOS/kommunperspektiv. 

Skövde kommun kommer under 2013 utveckla ett antal e-tjänster. Förutsättningar är 
mycket goda när det gäller att flytta position inom detta område. Det finns en samsyn på 
ledningsnivå kring utvecklingsbehovet vilket är mycket viktigt.  Under 2013 skall en e-
strategi beslutas som ger ramarna för det fortsatta utvecklingsarbetet.  Som stöd finns 
den nationella strategin som SKL har tagit fram, "Strategi för eSamhället".  De tre 
övergripande målen i SKL:s strategi är: 

•Enklare vardag för privatpersoner och företag 

•Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

•Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 
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Intranätet har under 2012 blivit ett stöd som förenklar det vardagliga arbetet. Arbetet 
med att utveckla funktionalitet och att sprida användningen är fortsatt en prioriterad 
aktivitet. Genom funktioner för självservice och samarbetsytor kan arbetssätt 
effektiviseras. En tydlig förvaltningsorganisation är en framgångsfaktor för att hämta hem 
gjorda investeringar i intranätet. 

1.3.3 Medarbetare & chefer 

Kommunen 

Mål 

• Kommunstyrelsen arbetar utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål i det 
kommunövergripande utvecklingsarbetet. 

Nuläge 

Den stora satsningen för att utveckla chef- och ledarskapet utvecklas enligt plan. 
Genomförandetakten för Ledarutvecklingsprogrammet har påskyndats.  Den modell vi 
valt (SLII) är forskningsbaserad och utgår från att ledarskapet fokuseras på 
medarbetaransvar, samspel, förtroende och rätt typ av stöttning för olika situationer och 
för medarbetares olika kompetenser och mognad i sina uppdrag. Vi vill ha en ledarprofil i 
Skövde kommun som har en gemensam grundsyn på ledarskap och som samtidigt ger 
utrymme för att utveckla den personliga talangen hos varje ledare. Samtliga medarbetare 
ska erbjudas ett likvärdigt ledarskap. 

Chefsutvecklingsprogrammet består av ett antal korta utbildningar. Syftet är att ge stöd i 
det vardagliga chefskapet. Innehållet är baserat på sådant som hanteras utifrån en given 
delegation och har stort inslag av fakta och praktiska hanteringsfrågor. Programinnehåll 
och detaljplanering av de olika kurserna pågår och kommer att sjösättas successivt. 

Inom området chef- och ledarskap har chefsnätverken 200-gruppen och 20-gruperna 
utvärderats. Åtgärder och planer för att utveckla och stärka grupperna har tagits fram. 

Ett bra chefs- och ledarskap är en nyckelfaktor för ett attraktivt arbetsgivarskap, 
utvecklande medarbetarskap och därmed en verksamhetsutveckling som kan nå målen i 
Vision Skövde 2025. För kommande år är det viktigt att vi bevakar och fortsätter att 
prioritera denna utveckling. 

Under 2012 startar arbetet med att realisera och implementera Medarbetaridén. 
Värdegrundsarbete är ett långsiktigt arbete. För att nå förändringar i en företagskultur 
krävs dialog, kommunikation, konsekvens och uthållighet. Vi lär oss att identifiera 
situationer och koppla det till ett lämpligt handlingsmönster. Att medvetet, utifrån en ny 
kunskap/värdegrund, ändra handlingsmönstret tar tid, men är ändå bara halva resan mot 
målet . Först när vi oreflekterat kopplar ett nytt handlingsmönster till en situation har den 
nya kunskapen förvandlats till en genuin förståelse. I den processen här har vi ett stort 
ansvar att bevaka och påminna varandra. 

Fram till år 2015 kommer nästan 400 medarbetare att avgå med pension. Det ger 
möjlighet att dels växla kompetenser, och dels anpassa organisationen till de nya krav 
och behov som en växande kommun och en föränderlig omvärld ger upphov till. En 
närmare kartläggning av rekryterings och kompetensbehov behöver göras för att 
förbereda en adekvat matchning. 

Vi ska lyfta frågan om kommungemensamt förhållningssätt kring friskvårdsfrågor. 
Kommungemensamma aktiviteter och en mer likvärdig hantering inom området är frågor 
som behöver belysas. 

En del i arbetet med ”attraktivt arbetsgivarskap” är att erbjuda olika möjligheter att växla 
lön till andra förmåner. Kritiska faktorer i det arbetet är våra system, som inte alltid är 
anpassade för den flexibiliteten, samt ökad belastning på löneenheten om det innebär 
för mycket handpåläggning. 
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KS stab och KOS 

Mål 

• Engagerade medarbetare och ledare.  

Nuläge 

Medarbetarundersökningen visar gott resultat, stress förkommer på vissa enheter, 
sjukfrånvaron ligger inom rimliga gränser och svaren runt jämställdhet och mångfald ger 
höga värden. Flera pensionsavgångar har skett och kommer att ske, vilket medför att nu 
finns möjligheten att beakta eventuell hög medelålder i samband med att vi skall 
rekrytera nya medarbetare. Föreligger i nuläget dåligt sökandeunderlag i samband med 
rekryteringar inom områdena mark och exploatering. Det har också varit svårt att 
rekrytera vissa högre chefstjänster. 

För att vidareutveckla verksamheterna är det viktigt att bibehålla och utveckla 
medarbetarnas engagemang. Förvaltningens olika enheter skiljer sig mycket åt och 
därför är det viktigt att utvecklingsarbetet sker anpassat till varje enhets förutsättningar 

 

1.3.4 Ekonomi 

Mål 

• Tydlig modell för ekonomistyrning 

Nuläge och omvärld 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett resultatmål om 2 procent för kommunen, dvs. 
hur stort överskott som nämnder och finansnetto ska generera i förhållande till skatter 
och bidrag i genomsnitt över mandatperioden. Resultatmålet har inte förändrats sedan 
förra mandatperioden. Kommunens resultatmål har uppnåtts de senaste tre åren, vilket 
tyder på god ekonomisk hushållning. 

Målet för nämnden är; tydlig modell för ekonomistyrning. Detta är ett mycket omfattande 
mål som greppar över ett stort område. Kommunens verksamheter och behov har vuxit 
de senaste åren vilket också kräver en tydlig styrning av resurser. Tydlighet i 
ekonomistyrning inom kommunens förvaltningar samt dess bolag har blivit allt viktigare. 
Det är viktigt att vi arbetar effektivt och tydligt i ekonomiprocesserna, såsom 
budgetprocessen, uppföljningsprocessen och bokslutsprocessen. Vi kommer att arbeta 
med att ta fram en ekonomistyrningspolicy i syfte med att få ett övergripande 
styrdokument som anger vilka värderingar och grunder som styr ekonomiprocesserna. 

Skövde kommun har haft en god ekonomi de senare åren och har idag en stark finansiell 
ställning (god soliditet, starka dotterbolag, förhållandevis låg kommunalskatt). Behovet 
av att investera i nya förskolor, äldreboenden och gruppbostäder är stort till följd av den 
demografiska utvecklingen. Samtidigt finns brister i underhåll av befintliga fastigheter 
och även för gator och vägar. Som organisation är Skövde kommun traditionell. 

Större delen av verksamheten bedrivs i egen regi och i förvaltningsform. 
Koncernsamordningen är svag och möjligheten att nyttja modern it-teknik för att leverera 
tjänster till skövdeborna är i sin linda. Med andra ord så finns det stor 
utvecklingspotential i ökad styrning och effektivisering av verksamhet. En tydligare 
ekonomistyrning är helt nödvändig för att så långt som möjligt undvika skattehöjningar. 
De allt snabbare svängningarna i konjunkturer talar också för att Skövde kommun måste 
arbeta mer strategiskt med ekonomistyrning. Handlingsberedskap är viktigt när intäkter 
snabbt faller. 

För att bemöta kommunens vision i tillväxttakt kommer det att behövas större 
investeringar i framtiden. Vad kommunen ska investera själva i eller vara medfinansiärer i 
eller hyra kommer att vara några av de frågor som kommer aktualiseras mer i framtiden. 
Hur kommunen ska finansiera det ökade behovet kommer att bli en alltmer viktig fråga i 
framtiden. 
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1.4 Intern kontroll 
Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll håller på att utvecklas. Metoder och 
styrdokument för området är ett prioriterat mål för åren 2013-2016. 

Syftet med intern kontroll är att säkerställa fullmäktiges och nämndernas mål och 
verksamhet; finansiellt, verksamhetsmässigt och kvalitetsmässigt. 

Varje nämnd ansvarar för den egna interna kontrollen. Kommunstyrelsen ansvara för 
uppsikts plikten dvs. att interna kontrollen är tillfredsställande inom kommunens 
nämnder. 

Rutiner och riktlinjer kommer att tas fram under perioden. 

  

Kommunstyrelsen har beslutat om följande kontrollaktiviteter under år 2013. 

• Avtalstrohet 
• Representation 
• Driftsäkerhet för verksamhetskritiska system inkl it-plattform. 

Ovanstående kontrollaktiviteter är kommunövergripande och ingår som ett led i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
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2 Byggnadsnämnden 

2.1 Sammanfattning 
Byggnadsnämndens mål är: 

Byggnadsnämnden ska i samband med den fysiska planeringen ha perspektivet hela 
Skövderegionen. 

Byggnadsnämnden ska verka för en god bebyggd miljö och skapa attraktiva 
boendemiljöer. 

Det ska alltid finnas lagakraftvunna planer för minst 600 bostäder rullande med olika 
upplåtelseformer. 

Utveckla bättre dialoger med medborgare och andra intressenter. 

Vara attraktiv arbetsgivare som kan attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal. 

Utvecklingen kräver att vi måste vara mer lyhörda för individens behov och vara beredda 
att låta detta påverka den egna organisationen så att den blir mer flexibel efter 
respektive kommuninvånares behov. Kraven på god service ökar - vi måste möta dessa 
krav - öka vårt kundfokus. 

Staden ska upplevas tillgänglig, trivsam, trygg, jämlik och vacker. Att tillgodose en 
mångfald kan bli en stor konkurrensfördel vid val av bostads- och företagsetableringsort. 

Inom överskådlig framtid kommer vi att få arbeta med förtätnings- och 
omvandlingsområden för att säkerställa Skövdes tillväxt, en utveckling som förekommer 
i flertalet tillväxtkommuner. Detta ska ske bla med hänsyn tagen till de värdefulla parker, 
grönområden och naturreservat som är Skövde kommuns kompensation för avsaknaden 
av vatten. 

De nationella miljömålen behöver brytas ned och tydliggöras på lokal nivå. Att bygga och 
bo är aktiviteter som i högsta grad påverkar miljön. Plan, Bygg o 
Lantmäteriförvaltningens verksamhet utgör därför en mycket viktig del i Skövde 
kommuns arbete mot en hållbar utveckling för både människa och miljö genom 
planeringsarbetet, bygglovsgranskning, tekniskt samråd, bostadsanpassning, 
energirådgivning och allmän rådgivning samt kartframställning. Vilket innebär att bygga 
för ett hållbart samhälle som främjar ekonomiskt, social och ekologisk utveckling. 

En långsiktigt förändrat klimat påverkar också samhällsplaneringen. Klimatforskare är 
överens om att klimatförändringar kommer att medföra större nederbördsmängder med 
ökad risk för översvämningar, ras och erosion. Det ställer nya krav på den fysiska 
planeringen beträffande lokalisering av bebyggelse och infrastruktur. 

För att möta och dämpa klimatförändringarna ställs krav på minskade koldioxidutsläpp 
genom t. ex. energieffektivare byggnader och minskade utsläpp från transporter. Detta 
påverkar arbetet med både planer och bygglov. 

Den totala budgeten för byggnadsnämnden är en omsättning på ca 25 mkr. Av detta 
finansieras ca 11 mkr med kommunbidrag och ca 14 mkr av intäkter. 

Det innebär att byggnadsnämndens ekonomi är oerhört osäker beroende av hur 
konjunkturen svänger. Kommunbidraget utgör en liten del av kommunens totala 
omsättning men verksamheten har strategisk betydelse för kommunens utveckling. 

2.2 Nämndens ansvarsområde 
Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgift inom plan- och byggväsendet 
jämte tillsyn över byggverksamheten, i enlighet med plan- och bygglagen, med undantag 
för den översiktliga planeringen. Nämnden svarar också för att plan- och 
byggverksamheten utvecklas i enlighet med kommunens riktlinjer och gällande 
lagstiftning inklusive energirådgivning och handläggning av 
bostadsanpassningsärenden. 
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Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens grundläggande kartförsörjning, sätter 
kvartersnamn samt bereder gatunamn och adressnumrerar fastigheter. 
Byggnadsnämnden har även ansvaret för att ajourhålla lägenhetsregistret. 

Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) är organisatoriskt inordnad under 
Byggnadsnämnden men har en självständig myndighetsroll. Myndigheten handlägger 
ändringar i fastighetsindelningen och ansvarar för fastighetsregistret inklusive plan-, 
adress- och byggnadsregister. 

Byggnadsnämnden strävar efter att ge en god service av hög kvalitet, som är till nytta för 
kommuninnevånarna. 

Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltningen (PBLF) leds av stadsbyggnadschefen Peter 
Nyström med enhetschefen Inger Carlsson som ersättare. Totalt arbetar 32 personer på 
förvaltningen, varav 17 kvinnor och 15 män. 

Förvaltningen är indelad i fem enheter. Planenheten, Bygglovsenheten, 
Lantmäterimyndigheten, Kart o mätenheten och administrativa enheten. Respektive 
enhets arbete leds av en enhetschef. 

Byggnadsnämndens budgetram för 2013 är 11 059 tkr i förhållande till 2012 års 
budgetram 11 086 tkr.  
 

2.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld 

2.3.1 Kund & samhälle 

Byggnadsnämnden ska i samband med fysiska planeringen ha perspektivet hela 
Skövderegionen. 

Byggnadsnämndens prioriterade mål är att verka för en god bebyggd miljö och skapa 
attraktiva boendemiljöer. 

Byggnadsnämnden ska verka för att det finns etableringsmöjligheter för olika typer av 
verksamheter. 

Byggnadsnämnden ska verka för att bevara och utveckla biologisk mångfald. Behovet 
av att bevara och förvalta natur i parker och andra strövområden växer. 

Byggnadsnämnden ska arbeta för att det alltid finns detaljplanerade tomter i 
yttertätorterna. 

Byggnadsnämnden ska arbeta för att bli mer energieffektiva. 

Byggnadsnämnden ska skapa förutsättningar till fritidsbebyggelse. 

Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige, förvaltningen deltar i regionala 
och centrala projekt och nätverk. 

Det ska alltid finnas lagakraftvunna planer för minst 600 bostäder rullande med olika 
upplåtelseformer. 
  

Omvärldsanalys 

En konjunkturnedgång kan anas i form av en något minskad byggnation i Skövde. Det 
kommer att påverka byggnadsnämndens verksamhetsområde i form av att bl. a. annat 
färre bygglov söks. 

Den nya plan- och bygglagen, har genererat mer administrativa uppgifter internt inom 
förvaltningen. Arbetet med att säkerställa arbetssättet och rutiner för bygglovsprocessen 
fortsätter under 2013. Den nya lagstiftningen har också tydliggjort kravet på tillsyn. 
Lagstiftningen ställer konkreta krav på kortare handläggningstider, omställning till ett mer 
hållbart och tillgängligt samhälle. 

Utvecklingen kräver att vi måste vara mer lyhörda för individens behov och vara beredda 
att låta detta påverka den egna organisationen så att den blir mer flexibel efter 
respektive kommuninvånares behov. Kraven på god service ökar - vi måste möta dessa 
krav - öka vårt kundfokus. 
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Staden ska upplevas tillgänglig, trivsam, trygg, jämlik och vacker. Att tillgodose en 
mångfald kan bli en stor konkurrensfördel vid val av bostads- och företagsetableringsort. 
Att kunna erbjuda attraktiva lägen för bostäder till bl. a. äldre, studenter och 
funktionshindrade är även en angelägen fråga för kommunen. 

Inom överskådlig framtid kommer vi att få arbeta med förtätnings- och 
omvandlingsområden för att säkerställa Skövdes tillväxt, en utveckling som förekommer 
i flertalet tillväxtkommuner. Detta ska ske bl. a. med hänsyn tagen till de värdefulla 
parker, grönområden och naturreservat som är Skövde kommuns kompensation för 
avsaknaden av vatten. 

De nationella miljömålen behöver brytas ned och tydliggöras på lokal nivå. Att bygga och 
bo är aktiviteter som i högsta grad påverkar miljön. PBLF:s verksamhet utgör därför en 
mycket viktig del i Skövde kommuns arbete mot en hållbar utveckling för både människa 
och miljö genom planeringsarbetet, bygglovsgranskning, teknisktsamråd, 
bostadsanpassning, energirådgivning och allmän rådgivning samt kartframställning. 
Vilket innebär att bygga för ett hållbart samhälle som främjar ekonomiskt, social och 
ekologisk utveckling. 

En långsiktigt förändrat klimat påverkar också samhällsplaneringen. Klimatforskare är 
överens om att klimatförändringar kommer att medföra större nederbördsmängder med 
ökad risk för översvämningar, ras och erosion. Det ställer nya krav på den fysiska 
planeringen beträffande lokalisering av bebyggelse och infrastruktur. 

För att möta och dämpa klimatförändringarna ställs krav på minskade koldioxidutsläpp 
genom t. ex. energieffektivare byggnader och minskade utsläpp från transporter. Detta 
påverkar arbetet med både planer och bygglov. 

Regeringen har tillsatt olika utredningar bl. a annat hur kommunerna tillämpar plan- och 
bygglagens bestämmelser om tekniska egenskapskrav. Detta för att underlätta 
byggandet i Sverige, vilket i sin tur skapar ökad rörlighet på bostadsmarknaden. En 
kommun med god planberedskap har större förutsättningar att möta behovet av 
exempelvis studentbostäder och boende för den äldre generationen. 

Inom Socialdepartementet pågår även en utredning om plangenomförande där en 
översyn görs av bestämmelserna gällande detaljplan. Ett slutbetänkande ska vara färdigt 
31 december 2012. Vad utredningen kommer att visa och påverka oss vet vi inte i 
dagsläget. 

2.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer 

Byggnadsnämndens prioriterade mål att utveckla bättre dialoger med medborgare och 
andra intressenter. Tanken är att skövdeborna ska kunna bidra med kunskap och åsikter 
på ett mer aktivt sätt och känna sig mer delaktiga i det framtida Skövde. Genom att bl.a. 
arrangera informationsdagar och presentera vad som är på gång i Skövde vad gäller 
bostadsbyggande skapas förutsättningar för att skövdeborna ska känna sig mer 
delaktiga. 

Utbyte med andra verksamheter och kommuner som är ledande i respektive områden. 

Byggnadsnämnden driver frågan om att införa en digital handläggningsprocess inom sitt 
ansvarsområde. 

  

Omvärldsanalys 

Sveriges Kommuner och Landsting har pekat på behovet av att fördjupa 
medborgardialogen, inte minst ungdomsperspektivet, vilket påverkar det dagliga arbetet 
på förvaltningen. 

Med förvaltningens arbete att införa en digital ärendehantering, vilket kan öka vår 
möjlighet till transparens via en portal för e-tjänster (t ex kommunportalen 24) på webben 
för medborgarna. Utvecklingen inom konceptet "en e-förvaltning" är bl a att 
medborgarna ska kunna exempelvis beställa kommunala tjänster via internet oberoende 
tidpunkt på dygnet. Genom att samla anslutningar till olika kommunala 
verksamhetssystem via ett gemensamt gränssnitt under en teknisk webblösning i form 
av en e-plattform erhålles en enhetlig användarvänlig lösning. 
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I enlighet med intentionerna i Plan och Bygglagen förutsätts att kommunerna på ett 
bättre sätt kan åskådliggöra bl a planerade exploateringar och byggnation genom 3D-
illustrationer, d. v. s. arbete med informationsmodeller i planering och byggande av 
bostäder och infrastruktur. Syftet är att informationen kan användas och integreras i 
såväl samhällsplanering, projektering och byggande samt i den mer långsiktiga 
förvaltningen. Det blir positiva effekter och ökad förståelse av projektets information som 
exempelvis bättre kommunikation, säkrare analyser och mer förankrade beslut mellan de 
ingående aktörerna i planerings-, bygg- och förvaltningsprocesserna. I nuläget stöds 
detta arbete av Bygginformationsmodeller (BIM) och Geografiska informationssystem 
(GIS) från lite olika utgångspunkter. Det finns dock en stor potential i att koppla samman 
BIM och GIS inom samhällsbyggnadssektorn för att utnyttja möjligheterna till en obruten 
informationskedja där risken för fel minskar och möjligheterna till effektivisering ökar 
radikalt. 

Kommunen använder sig av bearbetade flygbilder (ortofoto) och snedbilder i 
sammanhanget sedan många år tillbaka. 

2.3.3 Medarbetare & chefer 

Byggnadsnämnden prioriterade mål är att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare som 
kan attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal. Genom att skapa aktiviteter för 
att attrahera nya potentiella medarbetare ska vi tillhandahålla efterfrågade 
prao/praktikplatser inom vår verksamhet. Vi ska även uppmuntra elever och studenter till 
studiebesök för att få en positiv bild av vår verksamhet. 

Ge personalen möjlighet att genom kompetensutveckling utöka sitt ansvarsområde och 
därmed göra arbetet än mer intressant och utmanande. 

Vi ska vidare erbjuda examensjobb utifrån efterfrågan samt uppmuntra 
högskolestudenter att behandla byggnadsnämndens verksamhet i C- och D-uppsatser. 

PBLF ska delta vid rekryteringsdagar på aktuella högskolor och universitet. 

Vi vill pröva införandet av "yrkesambassadörer", även om alla anställda är ambassadörer 
så behöver vi lyfta fram de som brinner för sitt arbete. Verksamheten behöver 
synliggöras, därför ska även alla som slutar inom PBLF, inte minst pensionärer, nyttjas 
som goda ambassadörer. 

Omvärldsanalys 

Förvaltningen har svårigheter att rekrytera viss specialistkompetens inom 
verksamhetsområdet. Detta medför att förvaltningen måste hitta nya sätt att tänka när 
det gäller rekrytering. För att behålla medarbetarna, inte minst de yngre ska förvaltningen 
arbeta med jämställdhetsfrågor, mångfald, friskvård samt utveckla andra möjligheter till 
arbetssätt. 

PBLF genomgår ett generationsskifte varför rekrytering av personal med kompetens 
inom verksamhetsområdet blir en utmaning. Situationen är den samma i hela landet, de 
flesta kommunerna har problem med rekryteringen av kompetent personal. Att locka till 
sig kompetent personal kommer därför att bli en utmaning för förvaltningen. Betydande 
utbildningsinsatser kommer att behövas att göras för de nyanställda för att bygga upp 
kompetens i verksamheten.  

2.3.4 Ekonomi 

Nuläge 

Den totala budgeten för byggnadsnämnden är en omsättning på ca 25 mkr. Av detta 
finansieras ca 11 mkr med kommunbidrag och ca 14 mkr av intäkter. 

Det innebär att byggnadsnämndens ekonomi är oerhört osäker beroende av hur 
konjunkturen svänger.  Här styr efterfrågan om det blir fler beställningar av 
nybyggnadskartor, bygglov, husutsättningar och fler lantmäteriförrättningar. 
Kommunbidraget utgör en liten del av kommunens totala omsättning men verksamheten 
har strategisk betydelse för kommunens utveckling. När det gäller handläggning av 
bostadsanpassningsärenden ser det ut att öka framöver, vilket bidrar till ökade 
kostnader för kommunen. 
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2.4 Intern kontroll 
Byggnadsnämnden gör en riskbedömning av verksamheten som grund för planering och 
prioritering av internkontrollens omfattning. En riskbedömning görs utifrån riskanalyser 
inom olika delar av verksamheten. Vid en riskanalys görs en värdering av sannolikhet 
och konsekvens av olika risker. 

En väl genomförd riskanalys tydliggör vilka risker som föreligger till följd av påverkbara 
eller opåverkbara hot och som kan inverka på organisationens möjligheter att nå sina 
mål. Rätt använd ska riskanalysen utgöra ett instrument för att prioritera bland flertalet 
bedömda riskområden. Faktorer som kan inkluderas i riskanalysarbetet. 

Omvärldspåverkande faktorer som ändringar i lagstiftning, 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga faktorer som uppföljning av ekonomiska och 
verksamhetsmässiga mål, vilka brister finns? Behöver uppföljningsrutinerna ses över? 
Vilka är de största hoten mot att vi inte når beslutade mål? Hur fungerar övriga 
rutiner/processer som har påverkan på ekonomi och verksamhet. 

Personalresurserna - hur används och fungerar de? Sjukskrivningstal, personalens 
kompetensnivå, rutiner/processer. Under 2013 fortsätter byggnadsnämnden att arbeta 
fram rutiner för arbetssätt och återkoppling gällande internkontrollen. 

Riskbedömningen ska dokumenteras. Dokumentationen utgör ett bra underlag inför 
kommande riskanalyser och gör det även enklare att få en överblick över vilka åtgärder 
som är lämpliga att vidtaga med anledning av analysen. Målet är att alla verksamheter 
inom nämnden på sikt ska riskbedömas i en ständig pågående process. 

Byggnadsnämnden beslutar om en granskningsplan som sänds till kommunstyrelsen 
och revisionen för kännedom. Granskningsplanen innehåller: Vilka 
processer/arbetsflöden som granskats. Vilka kontrollmoment som ska följas upp. Vem 
som ansvarar för att utföra uppföljningen. Omfattningen på uppföljningen (urval-
frekvens). Genomförd riskbedömning. Till vem uppföljningen ska rapporteras och när 
rapportering ska ske. 

Kontrollområde för PBLF är följande: 

Bygglovprocessen inriktas mot rutiner som ska motverka att bygglovsökanden får olika 
och motstridiga besked. Återrapportering sker till chef och nämnd. 
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3 Fritidsnämnden 

3.1 Sammanfattning 
Underlaget för fritidsnämndens verksamhetsplan 2013-2015  processades fram inom 
förvaltning och nämnd under 2011. Samtlig personal var delaktig i framtagandet av 
planen. Huvudspåret vad gäller inriktning, strategier och mål för 2013-2015 ligger kvar 
eftersom de bygger på kommunens inriktning i stort. Däremot förändras aktiviteterna 
över tiden. Några är genomförda och några kommer till. En stor förändring under 2013 är 
uppstarten av Nyeport, kommunens nya ungdomens hus och övertagandet av 
fritidsgårdsverksamheten i Skövde. Tillsammans med övriga nämnder kommer 
fritidsnämnden framledes att arbeta för utveckling av Ung i Skövde. 

Fritidsförvaltningen har synat kommunens vision, kommunens strategiska plan, 
fritidsnämndens nuvarande fritidspolitiska program för 2008-2014, med mera. Hänsyn 
har också tagits till vad medborgare, medarbetare och övriga Sverige anser om 
fritidsförvaltningens verksamhet i de undersökningar som genomförts. Samtliga 
övergripande styrdokument finns nu tillgängliga för all personal på fritidsförvaltningens 
intranät. 

Fritidsnämnden har fått förtroende av kommunfullmäktige att driva Arena Skövde, en 
uppgift som förvaltningen utför med stor ödmjukhet idag. Anläggningen kräver många 
miljoner från den externa marknaden för att ekonomiskt och kvalitetsmässigt svara upp 
till den standard som våra kunder önskar. 

Efter tre år av en etableringsfas för badverksamheten i Arena Skövde är det viktigt att 
klara av att behålla den volym och de intäkter som de första årens verksamhet 
genererat. Arena Skövdes personal skall hela tiden arbeta professionellt med kunder, 
marknadsföring och effektivitet så att Arena Skövde som helhet fortsätter att hålla hög 
nationell toppklass. 

Under de kommande tre åren är det bland annat dags att se över underhållet av till 
exempel omklädningsrum inom badanläggningen. Äventyrsbadet behöver ytterligare en 
åkattraktion för att behålla lyskraften på marknaden. 

SCB:s medborgarenkät och undersökningen om kommunmedborgarnas kultur och 
fritidsvanor har verifierat att Billingens fritidsområde håller hög klass och att det är viktigt 
att kommunen satsar på att utveckla området i framtiden. En viktig del är att öka 
förutsättningarna för familjer att tillsammans kunna aktivera sig och trivas i området. 
Dessutom fortsätter arbetet kontinuerligt med att hålla efter naturen i allmänhet och 
spår/leder i synnerhet. Tillsammans med den ekonomiska föreningen på Billingen 
kommer förvaltningen arbeta för att förbättra information och skyltning inom området. 

Investeringen i framdragning av vatten från Hållsdammen till slalombacken gör det 
möjligt att producera mer konstsnö på kortare tid. En annan effekt av detta är att inget 
kommunalt dricksvatten behöver användas för produktion av snö. Dessutom kommer 
det finnas kapacitet för produktion av konstsnö som kommer klara en framtida 
utbyggnad av slalombacken. 

Inom det närmaste decenniet är det svårt att få fram medel till en ny multihall. 
Fritidsnämnden anser ändå att det är viktigt att få till stånd en träningshall för friidrotten i 
första hand men även för en del andra sporter. Förvaltningen arbetar därför med att få till 
en bra temporär lösning. 

Föreningarna själva och personalen på Billingehov och Lillegården är aktiva med att 
komma med idéer om hur verksamheten i området kan utvecklas. Det finns behov av att 
ersätta en till två gräsplaner med konstgräs för att kunna utveckla verksamheten, 
framförallt på ungdomssidan. 

Skövde KIK kommer att bygga ett klubbhus mellan IFK Skövdes och Skövde AIK:s 
klubbhus. Det innebär att tillsammans med ishockeyns klubbhus så kommer fyra stora 
föreningar att ha egna lokaler för sin verksamhet i direkt anslutning till anläggningen. En 
mycket spännande utveckling. Men även Skövde Saints är aktiva för att hitta en lösning 
på de behov som de har för sin verksamhet. Här kommer det lösningar redan till 
kommande säsong. 
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Fritidsnämnden vill också fortsätta att värna om kommunens rika föreningsliv. Genom att 
fortsätta samarbetet med övriga förvaltningar i kommunen vill fritidsförvaltningen bidra 
till att utredningen om de framtida föreningsbidragen blir klar i slutet på 2013. 

Etableringen av Nyeport är viktigt för Skövde. Satsningen på ett ungdomens hus har 
pågått i många år. Fritidsgårdarnas verksamhet måste integreras på ett bra sätt. 
Fritidsnämnden kommer att göra sitt yttersta för att detta ska genomföras på ett 
professionellt sätt. Arbetet med att starta upp 2013 är i full gång och ungdomarna är i 
allra högsta grad inblandade. 

Tillsammans med Folkhälsorådet har fritidsförvaltningen startat upp ett projekt med syfte 
att tillsammans med frivilligorganisationerna i Skövde vara ett stöd för olika 
verksamheter inom föreningslivet. Målet är att ytterligare stödja och utbilda unga och 
gamla i syfte att förbättra livskvalitén i Skövde kommun. 

För att fritidsnämnden ska kunna genomföra ovanstående satsningar de närmaste åren 
krävs det en kompetent organisation som förstår värdet av kundorientering, effektivitet 
och som hela tiden söker efter relevanta kunskaper. Förvaltningen tänker fortsätta satsa 
mer resurser för att hitta de goda exemplen runt om i Sverige och eftersträvar att 
utveckla samarbetet inom fritid och med övriga intressenter i och utanför stadshuset. 

För att förstärka och förmedla kommunens position som en framtidsstad med livskvalitet 
och drivkraft som får spännande saker att hända har kommunen valt att fokusera på tre 
viktiga tillgångar som bäst hjälper oss att stärka den bilden. Av kommunens tre främsta 
tillgångar finns två stycken inom fritidsnämndens ansvarsområde och det är vår natur 
med unika Billingen och vårt aktiva idrotts- och föreningsliv. 

Fritidsnämnden känner ett stort ansvar och förtroende för att driva utvecklingen av 
dessa främsta tillgångar i vår varumärkesplattform och det förtroendet tänker vi axla. 

3.2 Nämndens ansvarsområde 
Fritidsnämnden har ansvaret för större delen av kommunens fritidsfrågor och dess 
utveckling. De centrala ansvarsområdena är anläggningsdrift, lokalbokning, 
föreningsstöd, öppen ungdomsverksamhet och social ekonomi. 

Huvuduppdraget för fritidsnämnden är att verka för att ge kommunens föreningsliv goda 
förutsättningar att bedriva en bra verksamhet och ge allmänheten möjlighet till ett rikt 
fritidsutbud. 

En av nämndens största utmaningar är att försöka skapa så rättvisa och hållbara 
förutsättningar för föreningslivet som möjligt. Det handlar inte bara om att se till att det 
finns ändamålsenliga lokaler för föreningsverksamhet utan även om att det ska finnas en 
balans mellan bidragsgivning och kommunala subventioner i form av lokaltillgångar. 

Fritidsnämnden arbetar efter en verksamhetsidé som innebär att nämnden ska ta tillvara 
och vidareutveckla den resurs som det breda utbudet av anläggningar och det väl 
fungerande föreningslivet erbjuder. Allmänhetens och skolans behov av anläggningar 
och friskvårdsaktiviteter ska prioriteras. 

Genom att utgå från brukarnas behov ska förvaltningen stimulera föreningslivet med 
inriktning mot ungdomsverksamhet. Förvaltningen ska kännetecknas av gott bemötande 
och vilja till förbättring. 

Nämndens övergripande målbild för hela verksamheten kan beskrivas med: 
 
”Meningsfull och aktiv fritid för bredd och elit.” 

De centralt placerade fritidsanläggningarna är öppna även under dagtid och används för 
grundskolans och gymnasiernas idrottsverksamhet, vilket innebär att de är bemannade 
av förvaltningens personal många timmar varje dygn. 

Verksamheten bredrivs med utgångspunkt från det fritidspolitiska programmet, 
verksamhetsplan, budget och arbetsplaner och leds av fritidsnämnd, förvaltningschef, 
en avdelningschef och två enhetschefer. Dessutom finns en administrativ enhet 
(fritidskontoret). 

 



Verksamhetsplan 2013-2015 19(69) 

Antalet anställda inom förvaltningen 2012-10 är totalt 61 personer. Av dessa är 27 
kvinnor och 34 män. 51 är tillsvidare anställda och 10 visstidsanställda. Tio personer är 
anställda på årsarbetstid. 

Antalet anställda kommer att öka betydligt inom det nya verksamhetsområdet Nyeport. 
Fritidsförvaltningen kommer även att ta över fritidsgårdsverksamheten från 
skolförvaltningen och starta upp Nyeport, ungdomens hus. Även administrativt kommer 
utvecklingen inom fritidsförvaltningen att kräva ytterligare en tjänst. 2010 omsatte 
fritidsförvaltningen runt 110 miljoner. Från och med 2013 kommer det att röra sig om 
drygt 140 miljoner. 

Fritidsförvaltningens viktigaste anläggningar är Arena Skövde, Billingens fritidsområde 
och Billingehov/Lillegårdens idrottsområde. Billingens fritidsområde omfattar även 
badsjöar, motionsspår och Lövsjötorps skyttecenter. Billingehov/Lillegården omfattar 
också Södermalms IP, Claesborgs IP och flera ytterligare gräsplaner. 

Som samarbetspartners utöver alla föreningar kan nämnas kommunens övriga 
förvaltningar, Next Skövde, nätverk med andra kommuner, nätverket på Billingens 
fritidsområde, SISU/idrottsförbunden samt delar av näringslivet. 

Nämndens ram inför 2013 är förstärkt med cirka 5,2 miljoner kronor jämfört med 
budgetåret 2012 och uppgår för budgetåret till 104 580 tkr. Ramen kommer att justeras i 
reviderad budget för bland annat minskade internhyror och ökade kostnader för 
överflyttning av fritidsgårdarna. 

3.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld 

3.3.1 Kund & samhälle 

Fritidsnämnden ska verka för att allt som görs ska genomsyras av mångfald, folkhälsa 
och jämställdhet. Som en frivillig verksamhet (ur ett kommunalt perspektiv) är det viktigt 
att finna former för att ta tillvara resurserna på ett marknadsmässigt och 
kostnadseffektivt sätt. 

Marknaden d v s medborgarna ställer höga krav på att Skövde kommun har 
anläggningar och rekreationsmöjligheter av toppklass. Det innebär i sin tur att nämnden 
har en svår uppgift att balansera det lokala behovet med det strategiska behovet av att 
vara en välkomnande och växande region.  
 

Mål och strategier 

Mål: 

Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid av hög nationell klass. 

Strategier: 

• Allt vi gör ska sträva efter att genomsyras av mångfald, folkhälsa och 
jämställdhet. 

• Ungdomar ska involveras i uppbyggnaden av Nyeport. 
• Vi ska utveckla rekreations och friluftsområden. 
• Vi ska ha en bra affärsmässig relation med kommunens övriga förvaltningar, 

bolag och intressenter. 
• Vi ska erbjuda alternativa möjligheter till friskvård för alla, såväl unga som gamla, 

bredd och elit. 
• Vi ska erbjuda friskvårdsanläggningar i nationell toppklass och 

idrottsanläggningar i regional toppklass. 
• Vi ska erbjuda alternativa möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter för 

ungdomar. 
• Arena Skövde ska som helhet fortsatt vara i nationell toppklass. 
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Nuläget 

Genom marknadsundersökningar som genomförts vet vi att Billingens fritidsområde 
redan i dag håller hög klass, men det kommer kräva hårt arbete och vissa finansiella 
satsningar för att behålla och utveckla den status som anläggningen har. Arbetet med att 
öka tillgängligheten till området är i full gång. Den ekonomiska föreningen på Billingen 
har genomfört en analys över de informativa behoven som området har. Det ska 
fritidsförvaltningen tillsammans med föreningen försöka förverkliga under de närmaste 
åren. 

Även övriga rekreationsområden i kommunen kräver sin omsorg, framförallt hur vi kan ta 
tillvara och utveckla badmöjligheterna i kommunen. 

Förutsättningar för en bra ungdomsverksamhet i Skövde kommer att öka betydligt när 
Nyeport (Ungdomens hus) slår upp sina portar 2013. Tillsammans med fritidsgårdarna 
som organisatoriskt kommer att ligga under Nyeport kommer nu helt nya möjligheter att 
öppna sig för kommunens ungdomar. 

Det är svårt att tillfredställa alla önskemål, inte minst behovet av en friidrotts/multihall, 
utbyggnad av skidanläggningen uppe på Billingens fritidsområde och diverse andra 
förfrågningar. Kommunen behöver enas om vilka satsningar som är bäst för Skövde och 
dess framtid. För friidrottens del pågår ett arbete med att hitta en temporär lösning. I 
dagsläget saknas en finansiell lösning. 

Kommunens stora satsning på badanläggningen i Arena Skövde har nu varit i drift i tre 
år. Nyhetens behag börjar avta och vi är på väg in i nästa fas som kommer innehålla 
såväl underhållsåtgärder som satsningar på nya attraktioner. Förvaltningen är väl 
förberedd för denna fas och har konkreta förslag på åtgärder i Arena Skövdes 
marknadsplan. 

Omvärlden 

Fler aktörer både föreningar och andra intressenter är intresserade av att i större 
utsträckning medverka både som ägare och/eller att stå för driften av de anläggningar 
som föreningarna använder sig av. På många ställen runt om i Sverige, inte allt för långt 
bort ifrån Skövde byggs det nya anläggningar av olika slag.  Det innebär att 
konkurrensen ökar. Vill Skövde fortsätta att vara i framkant så krävs det både kapital och 
hårt arbete. 

3.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer 

Fritidsförvaltningens verksamhet blir allt mer kundorienterad vilket innebär att det krävs 
mer fokus på att skapa en organisation som lättare kan tillgodose medborgarnas krav 
och önskemål. 

För att kunna möta dessa krav måste förvaltningen ha en organisation som förstår värdet 
av kundorientering, effektivitet och som hela tiden söker efter relevanta kunskaper. 
Förvaltningen tänker satsa mer resurser på att kunna dra nytta av goda exempel 
nationellt för att utveckla vår verksamhet.  

Mål och strategier 

Mål: 

Fritidsförvaltningen är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation. 

Strategier: 

• Öka samarbetet med närliggande kommuner. 
• Dra nytta av "goda exempel" nationellt för att bidra till att utveckla regionen och 

Skövde Kommun. 
• Vi ska utveckla vår organisation. 
• Stimulera nytänkande och nya arbetssätt. 
• Vi ska förbättra samarbetet och vara offensiva i vårt arbete med föreningslivet. 
• Verka för att skapa så rättvisa och hållbara förutsättningar som möjligt för 

föreningslivet. 

 



Verksamhetsplan 2013-2015 21(69) 

Nuläge 

Runt om i Sverige pratas det om hur fritidsverksamheten fungerar. Diskussionerna är 
troligtvis ganska lika från kommun till kommun. Förvaltningschefen sitter med i 
Skaraborgs kommunalförbunds kultur/fritids tjänstemanna styrelse vilket gynnar 
kunskapen om hur kommunerna tillsammans kan utveckla verksamheten. 

Ibland kan man skönja någon form av konservatism. Att finna förändringar och jobba 
med attityder och komma bort från inställningen ”så har vi alltid gjort ” är viktigt. 
Verksamheten är på väg mot ett ändrat beteende och utgår mer från kunderna och 
medborgarnas behov för att driva en bra verksamhet. Det är viktigt att ligga i tiden såväl 
tekniskt, administrativt som kompetensmässigt för att lyckas. 

Omvärlden 

I ett Skaraborgs perspektiv så har Skövde kommun under det senaste decenniet stärkt 
positionen som Skaraborgs centralort. För att finna en naturlig utveckling och ta tillvara 
på resurserna inom området gäller det att samarbeta över kommungränserna för att 
undvika att lägga ner massor med pengar på liknande projekt. 

Det är viktigt att vara medveten om att andra kommuner per automatik inte intar en 
passiv roll och väntar på vad Skövde ska göra. Det handlar om att bygga nätverk och 
med förtroende diskutera utvecklingsfrågorna i regionen. 

Inom fritidsområdet handlar det om att kommunicera med varandra så att var och en på 
ett så bra och relevant sätt som möjligt använder sina resurser. Gör vi det blir både 
Skövde och Skaraborg starka.   

3.3.3 Medarbetare & chefer 

Skövde kommun har tagit fram en ny medarbetaridé som under 2013 ska implementeras 
via arbetsplatsträffar inom varje förvaltning. Fritidsnämnden har lyft detta ytterligare ett 
perspektiv genom att fortsätta processa tankar och planer mellan politiker och 
tjänstemän inom förvaltningen. 

Under 2011 genomförde förvaltningen ett antal träffar med syfte att skapa underlag till 
verksamhetsplanen. All personal inom förvaltningen arbetade med styrdokument, 
visioner, strategiska dokument, medborgar- och medarbetarundersökningar. En analys 
gjordes på var förvaltningen befann sig och vilka aktiviteter som behövde genomföras 
för att nå de mål som sattes upp. På så sätt har förvaltningen strävat efter att få en 
samlad bild av vad som ska göras under de närmaste åren. 

Förändringarna som skedde under 2011 med att gå från tre till två anläggningsområden 
har processats på arbetsplatserna och via samverkansmöten. Det har lett till vissa 
förändringar som är tänkta att förverkliga under 2013. Tanken är att anläggningsområde 
1 framledes ska få operativ styrning tio timmar i veckan. Kontoret och 
anläggningsområde 2 kommer att förstärkas på grund av Arena Skövdes starka tillväxt, 
starten av Nyeport (ungdomens hus) och övertagandet av fritidsgårdsverksamheten från 
skolförvaltningen. 

Utöver ovanstående förstärkning ska förvaltningen arbeta hårt med att förstärka 
kompetensen inom förvaltningen. 

Mål och strategier  

Mål: 

Engagerade medarbetare 

Strategier: 

• Personal som trivs. 
• Engagerade ledare o medarbetare. 
• Personal som tar ansvar och som vill utvecklas. 
• Framtidsorienterade. 
• Serviceinriktade. 
• Fritidsförvaltningen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 
• Fritidsförvaltningen ska arbeta för en ökad stolthet och status hos personalen. 
• Kontinuerlig kompetensutveckling. 
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Nuläget 

Snabbare beslutsvägar, mer variation i arbetet och större delaktighet behövs för att 
medarbetarna ska känna ett större engagemang. Förvaltningen kommer att fortsätta 
arbetet med att skapa ”vi känslan” bland medarbetarna som betyder en för alla, alla för 
en i hela fritidsförvaltningen och inget annat. Detta ska leda till en effektivare 
organisation.  

Omvärlden 

Det har alltid diskuterats om hur arbetsklimatet är på olika arbetsplatser. Om vi ser till 
det som i vardagligt tal beskrivs som den närande och tärande sektorn så har det hänt 
en hel del både vad det gäller attityder och vad det står för. 

Eftersom kommunen är Skövdes största arbetsgivare så innebär det att de drygt 
fyratusen som arbetar åt kommunen i allra högsta grad medverkar till att skapa 
sysselsättning och affärer åt hundratal företagare och dess anställda. Det innebär att de 
anställda stolt kan säga: "Jag jobbar på Skövde kommun". 

3.3.4 Ekonomi 

Fritidsnämndens omsättning kommer 2013-2014 öka till ca 140 miljoner. De senaste två 
åren har handlat om att skapa externa intäkter på cirka 30 miljoner för att få balans i 
budgeten. 

Genom att ha bra kontroll på ekonomin kan fritidsförvaltningen fokusera på rätt delar i 
verksamheten. Det krävs en samlad bild och att fritidsförvaltningen på ett kompetent sätt 
förhåller sig till marknaden. Kommunfullmäktige har gett fritidsnämnden förtroendet att i 
egen regi och med hjälp av hyresgäster från den privata marknaden driva Arena Skövde. 
Nästa fas kräver en stark fokusering på att utveckla verksamheten så att intäktsnivån 
kan behållas och bli effektivare. 

Fritidsförvaltningen kommer att arbeta med kostnadseffektivitet genom att öka 
kompetensen inom inköpsområdet. Förvaltning kommer de närmaste åren att vara så 
pass stor att välfungerande inköpsrutiner kommer att bidra till minskade kostnader. 

Mål och strategier  

Mål: 

Intäktsskapande och kostnadseffektiv verksamhet 

Strategier: 

• Arena Skövde ska utgöra ett attraktivt alternativ till andra aktörer inom 
upplevelse, event och badutbud. 

• Fritidsnämnden ska uppmuntra förbund och föreningar så att de vill arrangera 
publika arrangemang, på såväl nationell som internationell nivå. 

• Fritidsförvaltningen ska ha en bra affärsmässig relation med föreningar och 
näringsliv både lokalt, regionalt och nationellt, kommunens bolag och övriga 
förvaltningar. 

• Ett väl fungerande samarbete med Next Skövde. 
• En anläggning med ledorden glädje, trygghet och fräschhet. 
• Aktiv och målgruppsinriktad marknadsföring. 
• Kontinuerligt underhåll av anläggningen. 
• Regelbundet utveckla Arena Skövde Bad med nya attraktioner. 
• Maximera utnyttjandet av befintliga anläggningar innan nya aktualiseras. 
• Fortlöpande pröva nya och utökade möjligheter till föreningsdrift. 
• Förbättra upphandlingen. 

 

Nuläget 

I stort sett alla enheter inom fritidsförvaltningen har nu en bra verksamhet som hävdar 
sig ekonomiskt på ett bra sätt. Naturligtvis har de kalla vintrarna påverkat verksamheten 
på Billingen. De senaste vintrarna har medfört att fritidsförvaltningen har haft rekordår på 
Billingen. 
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Detsamma gäller Arena Skövde. Här har fritidsförvaltningen förbättrat träffbilden för de 
marknadsföringsinsatser som ska genomföras de närmaste åren. En väl genomarbetad 
marknadsplan ligger till grund för detta. Fritidsförvaltningen får kunskap om varifrån 
kunderna kommer, vilka åldersgrupper och vad deras omdöme är om Arena Skövde. 

Fritidsförvaltningen har konstaterat att intäktsnivån i verksamheten måste bibehållas på 
grund av att det inte finns mycket att spela med på kostnadssidan. Med de begränsade 
resurser som finns ska fritidsförvaltningen bli smartare och på så sätt ha en bra 
kommunikation med marknaden. 

En annan viktigt faktor är infrastrukturen till och från våra anläggningar. Tillgängligheten 
till Billingens fritidsområde måste förbättras med hjälp av kollektivtrafiken. Även 
skyltningen till fritidsförvaltningens anläggningar måste bli bättre så att besökare som 
kommer till Skövde på ett enkelt sätt hittar till anläggningarna. Detta arbete är utrett och 
klart från fritidsförvaltningens sida. Det ska nu genomföras av andra förvaltningar inom 
kommunen. 

Behovet av en stor träningshall är överhängande vilket gör att fritidsnämnden är beredd 
ta hälften från egen drift för att orka med den årliga driften. Den andra halvan förväntas 
Kommunfullmäktige bidra med. 

Fritidsförvaltningen vill utveckla den fina och välskötta anläggningen 
Billingehov/Lillegården. Där finns behov av ytterligare en till två konstgräsplaner samt ett 
väl fungerande område för soft- och basebollens verksamhet. I alla dessa tre projekt 
finns det intresse från föreningarna att investera och driva delar själva. Behovet är så 
stort att det är troligt att om kommunen själv inte har möjlighet att investera kommer 
föreningarna att försöka finna någon extern intressent som är beredd att investera i 
området. 

Omvärlden 

Debatten är i full gång runt om i Sverige angående arenornas utformning och krav. 
Många anser att specialförbunden inom de stora bollsporterna ställer för stora krav på 
kommunerna. För att få rätten att spela på en viss nivå måste arenornas kapacitet, 
komfort och säkerhet förbättras. Kraven innebär i många fall jätteinvesteringar för 
kommunerna. 

De senaste åren har många kommuner investerat i nya anläggningar. Det innebär att 
konkurrensen inom upplevelsedelarna såsom äventyrsbad och liknande kommer att öka. 

3.4 Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete med internkontroll. Metoder och styrdokument 
håller på att utvecklas. Arbetet med internkontrollen är ett prioriterat mål för åren 2013-
2015. 

Ambitionen med internkontrollarbetet är att det ska leda till verksamhetsutveckling inom 
alla verksamhetsområden. 

Fritidsnämnden har för 2013 valt följande prioriterade områden: 

- Granskning av processen för internetbetalning Arena Skövde 

- Framtagning av rutiner för verksamheterna under Nyeports ansvarsområde 
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4 Kulturnämnden 

4.1 Sammanfattning 
En viktig drivkraft för att Skövde ska nå upp till målen i Vision Skövde 2025 och till målen 
i Alliansens programförklaring är att skapa attraktivitet och livskvalitet. Kultur som näring, 
som kreativitetsgrund, som attraktionsfaktor och som del i utvecklingen av ett hållbart 
samhälle är grunden för kulturnämndens prioriterade mål. Ungdomars ökade delaktighet 
i kulturverksamheterna är en annan viktig ståndpunkt. Ett brett samarbete med andra 
förvaltningar, med näringslivet, högskolan, andra kommuner och Västra 
Götalandsregionen är nödvändigt. 

Under 2013-2015 genomför kulturförvaltningen den planerade ombyggnaden av 
entréplanet på Skövde kulturhus och stadsmuseets entré. För framtida behov, särskilt 
när Skövde är 60 000 invånare krävs större och mer samordnade lokaler vilket skulle 
kunna ske genom utvidgning i kvarteret Sleipner. Kulturverksamheterna skulle då kunna 
samordnas till ett kulturellt centrum med kvarteren Oden och Sleipner och Rosa huset. 
Målsättningen är att Skövde kulturhus, stadsmuseet och musikskolan ska vara en 
naturlig mötesplats för alla. Nämndens mål i styrkortet "Kund och samhälle" är att 
erbjuda ett kulturutbud med lyskraft genom att öka attraktiviteten i Skövde Kulturhus, 
utveckla fler samarbeten, möjliggöra nya upplevelser genom digitala tekniker och öka 
tillgängligheten. 

För att nå målet krävs strategisk och kraftfull satsning på marknadsföring av Skövde 
kulturhus och ökad integrering mellan kulturenheterna. Ett annat viktigt mål är att 
utveckla kulturförvaltningens ledningsgrupp till en offensiv och framtidsorienterad 
ledningsgrupp som därmed kan driva och stödja verksamheterna mot målet. Gestaltning 
av det offentliga rummet, stadskärnan och att slå vakt om de kulturhistoriskt värdefulla 
miljöerna är prioriterade mål för kulturnämnden. Stadsmuseet är en viktig del av 
samhällets kollektiva minne vars verksamhet bör utvecklas enligt förslag i 
musieutredningen. Skövde Musikskolas möjligheter att utvecklas till en kultur- och 
entreprenörsskola skall utredas, köerna till musikskolan ska kortas och möjligheter till 
viss utlokalisering utanför centralorten ska utredas. 

Kulturnämnden har i ett av styrkorten med perspektivet Ekonomi ett mål att bevara det 
ekonomiska och kulturella värdet av konst, böcker och kulturhistoriska föremål vilket 
innebär att vi ska arbeta för att tydliggöra behovet av resurser för renoveringsinsatser för 
detta.  Behovet av skötsel och vård är viktigt eftersom samlingarna har stort ekonomiskt 
värde. 

4.2 Nämndens ansvarsområde 
Kulturnämnden har ansvar för litteratur och media, utställningar, konstsamling och 
offentlig konst, musikutbildning och offentliga musikarrangemang, museiverksamhet och 
kulturmiljövård, film, teater, dans, lokaluthyrning och bidrag till folkbildning och 
kulturföreningar. Verksamheten bedrivs genom 5 enheter, kulturkontoret och genom 
tvärsektoriella samverkansgrupper. Kulturnämndens kommunbidrag 2013 är 47,5 mnkr 
och antalet månadsavlönade den 30 juni 2012 var 70. 

Kulturnämndens målbild är att alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har 
möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur. Skövde är en attraktiv kommun där 
kulturen är en drivkraft för samhällsutvecklingen. 

Viktiga samarbetspartner är studieförbunden, teater- och filmföreningar, 
museiföreningar, Göteborgsoperans Skövdescen, Svenska Kyrkan, Högskolan i Skövde, 
kommunerna i Skaraborg och föreningslivet i Skövde. 

Bibliotekslagen är den enda lagstyrning i nämndens verksamhet. 

Musikskolan är utsatt för konkurrens genom privata musikskolor, för övrigt finns inga 
privata aktörer som konkurrerar. 

Kulturförvaltningens kunder är medborgare och besökare i Skövde. 
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4.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld 

4.3.1 Kund & samhälle 

Kulturnämndens mål är utbud med lyskraft. 

Önskat läge  

Kulturhuset är ombyggt och moderniserat och är känt som ett kreativt kulturellt centrum 
med spets och bredd i Västra Götalandsregionen och Sverige. Tillgängligheten har 
förbättrats. Utbudet av arrangemang har hög kvalitet och lyskraft. Marknadsföreningen 
är strategisk och fokuserad. Samarbetet med andra aktörer har utvecklats. Antalet nöjda 
besökare har ökat båda vad gäller barn/unga och vuxna. Lokaluthyrningen är stabil. 

En utredning har genomförts om musikskolans möjligheter att utvecklas till kultur- och 
entreprenörsskola med inriktning mot områdena musik, konst, drama, litteratur och dans 
och köerna till musikskolan har minskat. Möjligheten till utlokalisering utanför 
centralorten har utretts. 

Kulturförvaltningen samarbetar med Nyeport. 

Stadsmuseet är känt som ett kreativt kulturellt centrum med spets och bredd i Västra 
Götalandsregionen och Sverige. Vidareutveckling av verksamheten för att finna nya 
metoder och samarbeten med andra aktörer. 

Nuläget: 

Den planerad ombyggnad av Skövde Kulturhus entréplan genomförs 2013. 

Biografen Odéon med de nya digitala tekniska möjligheterna för både filmverksamheten 
och Live-sändningar av konserter, opera, föreläsningar m.m som genomförs regelbundet 
har blivit en ny kulturell mötesplats. 

Om kulturlivet ska kunna utvecklas och skapa attraktivitet för både kommuninvånare och 
besökare behöver satsningar göras för att kunna erbjuda lokaler som är bättre 
anpassade. När befolkningsantalet ökar krävs fler och större lokalytor för olika delar av 
verksamheten; biblioteket, konsten, lokaler för teater och konserter, musikskola och 
stadsmuseum. Därför behöver en översyn/utredning genomföras gällande kulturlivet och 
kulturupplevelser i Skövde för att stärka Skövdes attraktivitet. Beslut har tagits av 
kommunstyrelsen 2011 att utreda möjligheten att på sikt inrätta ett samlat musei- och 
upplevelsecentrum. 

I Alliansens programförklaring under framtidsinriktning står det: 

Köerna till musikskolan bör kortas. Under mandatperioden ska en kultur- och 
entreprenörsskola utredas. Även möjligheten att utlokalisera delar av verksamheten 
utanför centralorten ska utredas. 

Den redan påbörjade satsningen på barn och unga i Södra Ryd skall fortsätta för att på 
så sätt fördjupa integrationen och berika ungdomars kulturliv. 

Styrkor:  
Jämfört med övriga kommuner i Skaraborg har Skövde en av de största 
kulturverksamheterna. Skövde kulturhus är Sveriges första kulturcenter och det enda 
kulturhuset i Östra Skaraborg. Stadsteatern och Göteborgs Operans Skövdescen 
tillsammans är en av de 10 största gästspelscenerna i Sverige. Skövde är ett konstfäste 
och ledande i Östra Skaraborg gällande konstverksamhet. Skövde är en av de 5 största 
filmstäderna i landet beräknat på antal filmbesök per invånare. Det finns flera unika 
museiverksamheter såsom Stadsmuseet, Idrottsmuseet, Ryttmästarbostället och Volvo 
museet. Skövde kulturhus är en stor konferensanläggning och kommunens egen 
mötesplats. Göteborgsoperan Skövdescenen är en viktig del i kulturlivet och är unikt 
jämfört med andra kommuner. 

Möjligheter/förbättringsområden:  
För att behålla denna position och fortsätta utveckla kulturlivet i Skövderegionen 
behöver kraftfulla satsningar göras, vilket förutsätter mer resurser för marknadsföring, 
personal och verksamhetsmedel. 
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Biblioteket befinner sig mitt i den digitala utvecklingen och måste ta tydliga initiativ för 
att ta vara på möjligheterna med digitaliserade medier och digitala mötesplatser.   

Samsyn mellan kulturnämndens mål och strategier och nära samarbetspartner behöver 
utvecklas. 

Öka ungdomars inflytande inom kultursektorn. 

Svagheter: 

Marknadsföringen är outvecklad pga för lite resurser. Personalresurserna räcker inte till 
för den utvecklade kulturverksamheten som är ett viktigt mål. 

Förenings- och medborgardialog behöver utvecklas.   

4.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer 

Kulturnämnden har inget mål inom detta område. 

Musikskolan är utsatt för konkurrens genom privata musikskolor, för övrigt finns inga 
privata aktörer som konkurrerar. 

För att lära mer och öka kunskaperna är det viktigt för kulturnämnden att framöver 
utveckla internationella kontakter och att lära av andra. 

4.3.3 Medarbetare & chefer 

Kulturnämndens mål inom detta område är att kulturförvaltningens ledningsgrupp ska 
vara offensiv, engagerad och framtidsorienterad för att kunna driva och stödja 
verksamheterna mot nämndens mål att höja attraktiviteten för Skövde. 

För att arbeta utifrån perspektivet att såväl medarbetare som chefer har möjlighet att 
växa i sina olika roller för att ge kunder och uppdragsgivare god service och bemötande 
har ledningsgruppen en viktig uppgift att förmedla detta till sina medarbetare. 

I det ombyggda entréplanet i kulturhuset får den nya receptions/informationsfunktionen 
en stor betydelse för den första kontakten och bemötandet av kunderna. 

4.3.4 Ekonomi 

Kulturnämndens mål inom detta område är att bevara det kulturella och det ekonomiska 
värdet av konst, böcker och kulturhistoriska föremål. 

Skövde kommun äger samlingar av konst, böcker och kulturhistoriska föremål. 
Samlingarna som betingar ett stort värde kräver kontinuerlig skötsel och underhåll. 
Kulturförvaltningen saknar i princip medel för detta. 

4.4 Intern kontroll 
Kulturförvaltningen kommer att genomföra kontroll inom det ekonomiska området 
dualitet i redovisningen. Stora förändringar inom redovisningen har skett de senaste åren 
och många medarbetare är nya. Därför finns ett behov av att se över om principer för 
dualitet fungerar på ett ändamålsenligt sätt (två personer beslutar). 
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5 Omvårdnadsnämnden 

5.1 Sammanfattning 
Omvårdnadsnämnden har för planperioden 2013-2015 tilldelats kommunintäkter 
motsvarande 685 mnkr, 720 mnkr samt 743 mnkr för respektive år. Antal årsarbetare 
uppgår till cirka 1300. 

Nämnden har fem stora utmaningar under planperioden för att klara framtida behov. 

• Att fortsätta att utveckla alternativa boende för äldre för att minska behovet av 
biståndsbedömda särskilda boendeplatser, samt att tillgodose behovet av 
gruppbostäder inom LSS. 

• Att utifrån de nya riktlinjerna för demens ha en verksamhet som klarar de krav 
som ställs från Socialstyrelsen. 

• Att införa ett kvalitetsledningssystem.  
• Att tillgodose vården och omsorgen inom nämndens ansvarsområden. 

Utvecklingen medför att vården och omsorgen i högre grad bedrivs i den miljö 
som individen befinner sig i och mindre inom den specialiserade sjukvården. En 
utveckling som kommer att förstärkas. 

• Att genomföra åtgärder som ger budget i balans. 

Den demografiska utvecklingen för äldre, som kan vara i behov av äldreboendeplatser 
planar ut. Först efter 2020 ökar behovet igen. Samtidigt byggs i Skövde flera 
seniorboenden, vilket förväntas öka möjligheterna till kvarboende med eventuell hjälp av 
hemvården. I samband med årets budgetplanering bestämdes att inte öka volymen av 
äldreboendeplatser. Detta innebär att de planerade 50 äldreboendeplatserna på Ekedal, 
som beräknas vara i bruk i början av 2013, reduceras till 30 äldreboendeplatser. 
Resterande 20 platser på Ekedal beläggs genom en intern omflyttning av två enheter, 
som har sin verksamhet i tillfälliga paviljonger i det nya Ekedal. 

Det är fortfarande brist på boendeplatser inom LSS. Bristen beräknas vid utgången av 
2012 uppgå till 16 platser. Nämnden har lämnat en redogörelse till kommunstyrelsen om 
behovsutvecklingen av LSS-gruppbostäder för 2012-2018. Ytterligare två nya 
gruppboenden beräknas vara i bruk 2014 med sammanlagt 12 platser. Ett nytt 
korttidshem beräknas vara i bruk 2013 med avlastning för ungefär 20 barn/ungdomar. 

Socialstyrelsen har beslutat om nya regler inom demensomsorgen. Dessa börjar gälla 
från 1 januari 2014 och innebär att nämnden bör erbjuda en person med 
demenssjukdom bostad och hemtjänstinsatser i ett särskilt boende som är bemannat på 
ett sådant sätt att insatserna i tillgodoser de fysiska, psykiska och sociala behov av 
insatser som ska framgå av genomförandeplan. Det ska dessutom finnas personal 
dygnet runt som kan ge nödvändig hjälp utan dröjsmål. 

SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete som omfattar Hälso- och sjukvårdlagen, Socialtjänstlagen 
och Lagen om Stöd och Service till visa funktionshindrade) medför att nämnden ska 
utveckla ett kvalitetsledningssystem. 

Den kommunala hälso- och sjukvården är beroende av vad som sker inom regionens 
hälso- och sjukvård. Regionens sjukvård har allt mer inriktning mot specialist- och 
akutvård vilket innebär kortare vårdtider på sjukhus. Detta medför att hälso- och 
sjukvård i allt större utsträckning sker i hemmet, innebärande större omfattning och 
komplexitet av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. Den utökade sjukvården inom 
hemvården medför att förvaltningen behöver utreda det framtida behovet av hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Utvecklingen av LOV inom hemvården ökar kontinuerligt. Vid årsskiftet 2011/2012 fanns 
tre stycken godkända externa företag som bedrev hemvård i kommunen. Under året har 
tre nya företag tillkommit. Dessa sex företag utgör 11 % av den totala hemvården per 
den sista augusti. Effekten av detta har inneburit omställningskostnader för den interna 
hemvården och administrationen. 

Det nya verksamhetssystemet Procapita för dokumentation och debitering av avgifter 
kommer att introduceras under början av 2013. 
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Omvårdnadsnämnden har för planperioden 2013-2015 tilldelats kommunintäkter 
motsvarande 685 mnkr, 720 mnkr samt 743 mnkr för respektive år. Antal årsarbetare 
uppgår till cirka 1300. 

Nämnden har tre stora utmaningar under planperioden för att klara framtida behov. 

• Att fortsätta att utveckla alternativa boende för äldre för att minska behovet av 
biståndsbedömda särskilda boendeplatser, samt att tillgodose behovet av 
gruppbostäder inom LSS. 

• Att utifrån de nya riktlinjerna för demens ha en verksamhet som klarar de krav 
som ställs från Socialstyrelsen. 

• Att ha ett kvalitetsledningssystem.   

Den demografiska utveckling för äldre, som kan vara i behov av äldreboendeplatser 
planar ut. Först efter 2020 ökar behovet igen. Samtidigt byggs i Skövde flera 
seniorboenden, vilket förväntas öka möjligheterna till kvarboende med eventuell hjälp av 
hemvården. I samband med årets budgetplanering bestämdes att inte öka volymen av 
äldreboendeplatser. Detta innebär att de planerade 50 äldreboendeplatserna på Ekedal, 
som beräknas vara i bruk i början av 2013, reduceras till 30 äldreboende-platser. 
Resterande 20 platser på Ekedal beläggs genom en intern omflyttning av två enheter, 
som har sin verksamhet i tillfälliga paviljonger i det nya Ekedal. 

Det är fortfarande brist på boendeplatser inom LSS. Bristen beräknas vid utgången av 
2012 uppgå till 16 platser. Nämnden har lämnat en redogörelse till kommunstyrelsen om 
behovsutvecklingen av LSS- gruppbostäder för 2012-2018. Ytterligare två nya 
gruppboenden beräknas vara i bruk 2014 med sammanlagt 12 platser. Ett nytt 
korttidshem beräknas vara i bruk 2013 med avlastning för ungefär 20 barn/ungdomar. 

Socialstyrelsen har beslutat om nya regler inom demensomsorgen. Dessa börjar gälla 
from 1 januari 2014. Kommunerna har redan idag ett ansvar för att varje boende är 
anpassat efter den äldres behov, därför är det angeläget att kommunerna redan nu 
börjar anpassa sig till de nya kraven. 

SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematisk kvalitetsarbete som omfattar Hälso- och sjukvårdlagen, Socialtjänstlagen 
och Lagen om Stöd och Service till visa funktionshindrade) medför att nämnden ska 
utveckla ett kvalitetsledningssystem. 

Utvecklingen av LOV inom hemvården ökar kontinuerligt. Vid årsskiftet 2011/2012 fanns 
tre stycken godkända externa företag som bedrev hemvård i kommunen. Under året har 
tre nya företag tillkommit. Dessa sex företag utgör 11 % av den totala hemvården per 
den sista augusti. Effekten av detta har inneburit omställningskostnader för den interna 
hemvården och administrationen. 

Det nya verksamhetssystemet Procapita för dokumentation och debitering av avgifter 
kommer att introduceras under början av 2013. 

5.2 Nämndens ansvarsområde 
Omvårdnadsnämndens svarar för stöd och insatser till människor med särskilda behov. 
Dessa behov är lagstadgade och styrs huvudsakligen utifrån: 

• SoL (Socialtjänstlagen) 
• HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) 
• LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

Omvårdnadsnämndens förvaltning är organiserad i tre avdelningar, en avdelning för 
äldreboende och förebyggande verksamhet, en avdelning för hemvård och hälso- och 
sjukvård samt en avdelning för funktionshinder. Som stöd för avdelningarna finns 
administrativa funktioner samt en biståndsenhet som beslutar om insatser. 

De vanligaste insatserna inom omvårdnadsförvaltningen styrs av SOL och är i huvudsak 
hemtjänst, stöd till anhöriga, korttidsvistelse/växelvård, kostverksamhet, olika former av 
biståndsbedömt boende, förebyggande verksamhet såsom träffpunkter, dagverksamhet 
och frivilligverksamhet. 
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De vanligaste insatserna som riktar sig till personer med funktionshinder som styrs av 9 
§ LSS är personlig assistans, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, avlösarservice i 
hemmet, daglig verksamhet, korttidsvistelse för barn och ungdom över tolv år, 
korttidstillsyn för barn och ungdom, boende i familjehem eller bostad med särskild 
service för barn eller ungdomar, bostad med särskild service för vuxna. 

Omvårdnadsnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterske-, 
arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå för personer som bor i särskilda boenden samt för 
de som har hemsjukvård. Dessutom har nämnden ansvar för hälso- och 
sjukvårdsinsatser under kvällar, nätter och helger inom socialförvaltningens 
socialpsykiatriska verksamhet. För detta ansvarar sjuksköterskeenheten och 
rehabenheten. 

5.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld 

5.3.1 Kund & samhälle 

NÄMNDENS MÅL 

• Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med utbudet av sin vård 
och omsorg samt hälso- och sjukvård. 

• Omvårdnadsnämnden ska verka för att det finns olika boendeformer. 
• Kommuninvånarna skall uppleva valfrihet. Omvårdnadsnämnden skall erbjuda 

val av utförare (hemvård) i hela kommunen. 
• Närhet till natur och rekreationsmöjligheter ska befrämjas. 
• Miljömedvetenheten ska öka. 

Aktiviteterna till nämndens mål finns i bilaga 3. 

Personer med funktionsnedsättning  

Omvärldsanalys: 

Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som 
söker insatser inom LSS. Kommunens tillväxt och ambition att alltmer framstå som 
centralort i regionen medför att alltfler ungdomar från andra kommuner utbildar sig i 
kommunen och efter avslutad utbildning bosätter sig i kommunen. Koncentrationen av 
sjukvård, service, kultur, föreningsliv m.m. bidrar till att personer med 
funktionsnedsättning söker sig till kommunen. Familjer som har behov av insatser till 
barn med funktionsnedsättning ökar också i takt med övrig befolkning. 

Framtida behov: 

Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den 
generationen har en annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer vilket leder till 
att med rätt förutsättningar, har man goda möjligheter till att utveckla och stärka sina 
resurser för en bra framtid. 
Nya grupper av diagnoser upptäcks inom forskningen, framförallt inom det 
neuropsykiatriska området. Detta sammantaget ställer nedanstående krav på ny 
kunskap och kompetens för att möta behoven. 

• Kompetensprofilen för anställda måste ses över utifrån framtida behov. 
• Utbildning utifrån nya behov av innehåll i kompetens och utförande. 
• Kartläggning av nya boendebehov. 
• Utveckla möjligheten till individuell sysselsättning och vägen till arbete. 
• Fler korttidsplatser och utveckling av det pedagogiska innehållet i insatsen. 
• Öka kunskapen om pedagogiska och IT-baserade hjälpmedel. 
• Utveckla stöd och handledning till kontaktpersoner med uppdrag inom LSS. 
• Ökade ansträngningar att göra fritids- och kulturutbud tillgängligt för personer 

med funktionsnedsättning. 

Pågående planering: 

• Två gruppbostäder med start 1/1 2014 samt 1/7 2014. Ytterligare en 
gruppbostad planeras 2015 

• Ett nytt korttidshem planeras till 2013 med avlastning för ungefär 20 barn/ungdomar. 
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• Anpassad verksamhet till personer med neuropsykiatrisk diagnos och 
normalbegåvning inom daglig verksamhet fortsätter under planperioden. 

• Deltagande i nationellt kompetensråd gällande kompetenskrav för arbete inom 
LSS-verksamhet. 

Demografiska utvecklingen och framtida boendebehov inom äldreomsorg 

Omvärldsanalys: 

Den demografiska utveckling för äldre, som kan vara i behov av äldreboendeplatser 
planar ut. Först efter 2020 ökar behovet igen. Därför i samband med årets 
budgetplanering bestämdes att inte öka volymen av äldreboendeplatser. Detta innebär 
att de planerade 50 äldreboendeplatserna på Ekedal reduceras till 30 äldreboende 
platser. 

Framtida behov: 

Det byggs flera seniorboenden i Skövde, vilket förväntas öka möjligheterna till 
kvarboende med eventuell hjälp av hemvården. Fortfarande är det svårt att 
prognostisera den framtida boendeutvecklingen. 

Nya äldreboendet på Ekedal 

Äldreboendet beräknas vara klart februari 2013 och rekryteringsarbetet pågår för fullt. 
Det är ett stort intresse för att arbeta på denna enhet. Avtal om årsarbetstid är tecknat, 
vilket ger goda förutsättningar att arbeta flexibelt samt möjlighet för nyanställd personal 
att arbeta utifrån valfri sysselsättningsgrad. 

Ekedals äldrecentrum har hög prioritet när det gäller att skapa en optimalt bra fysisk 
tillgänglighet i både inomhus- samt utemiljö. En trädgård anläggs som kommer att 
underlätta utevistelse för de boende samt övriga som vistas på Äldrecentrum Ekedal. 
Trädgården samt omgivningarna runt omkring med park ger närhet till natur och 
rekreationsmöjligheter för boende, anhöriga och övriga som besöker eller vistas på 
Ekedal. 

Nya regler inom demensomsorgen 

Omvärldsanalys: 

Socialstyrelsen har beslutat om nya regler inom demensomsorgen. Dessa börjar gälla 
från1 januari 2014. Kommunerna har redan idag ett ansvar för att varje boende är 
anpassat efter de äldres behov. Därför är det angeläget att kommunerna redan nu börjar 
anpassa sig till de nya kraven. Föreskriften tydliggör kommunernas ansvar för att varje 
boende är bemannat så att de som bor där kan leva ett tryggt och säkert liv. 

Framtida behov: 

Reglerna ställer krav på att nämnden utreder och dokumenterar vad varje demenssjuk 
person behöver ha hjälp med. Det enskilda boendet ska ta fram en plan för hur 
insatserna ska genomföras och se till att bemanningen anpassas efter det. Det ska 
dessutom finnas personal dygnet runt som kan ge nödvändig hjälp utan dröjsmål. 
Socialstyrelsen bedömer att föreskrifterna innebär ökade kostnader för kommunerna och 
enskilda verksamheter, uppskattningsvis mellan 4-10 miljarder kronor. Några procent av 
de kostnaderna beräknas behöva gå till handläggning av beslut, uppföljning och 
genomförandeplaner. 

Ökade krav på kvalitetssäkring dokumentation samt uppföljning  

Omvärldsanalys: 

Verksamheterna inom LSS, äldreomsorgen och hälso- och sjukvården kommer att 
behöva mera resurser för att klara av de utökade kraven från Socialstyrelsen och 
samhället i övrigt på kvalitetssäkring, dokumentation samt uppföljning av verksamheten 
ex nya riktlinjer för demens, registreringar i olika kvalitetsregister, 
kvalitetsledningssystem. 

Framtida behov: 

Insatser kommer att behövas för att kompetensutveckla personalen och tid för att 
dokumentera och följa upp enligt ökade ovan nämnda krav. 



Verksamhetsplan 2013-2015 31(69) 

Boendeplatser för äldre inom LSS 

Omvärldsanalys: 

Behov av boendeplatser för äldre personer som tillhör personkretsen LSS ökar. Detta 
innebär att vissa platser kan bli lediga på vissa gruppbostäder, men samtidigt kommer 
behovet av äldreboende öka. 

Framtida behov: 

Behovet måste utredas med förslag till åtgärdsplan för planering av framtida boende för 
äldre inom LSS. 

Hemvården 

Omvärldsanalys: 

Under planperioden kommer den kommunala hemvården påverkas av LOV, vilket kräver 
en kontinuerlig uppföljning och anpassning av verksamheten. 

Hemvården har behov av att förbättra den dagliga planering och uppföljning av 
verksamheten, för närvarande sker detta manuellt. Under planperioden kommer fokus 
att läggas på att se över vilka metoder och verktyg som behövs för att effektivisera 
verksamheten. 

Hälso- och sjukvården 

Omvärldsanalys: 

Den kommunala hälso- och sjukvården är beroende av vad som sker inom regionens 
hälso- och sjukvård. Regionens sjukvård har allt mer inriktning mot specialist- och 
akutvård vilket innebär kortare vårdtider på sjukhus. Detta medför att eftervård i allt 
större utsträckning sker i hemmet, innebärande större omfattning och komplexitet av 
kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. Därmed ökar vårdtiderna i kommunen och 
kraven på högre kompetens inom kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. 

Framtida behov: 

Kommunen har behov att strategiskt planera för att kunna rekrytera legitimerad personal 
inom hälso- och sjukvårdsområdet i framtiden. En speciellt svårrekryterad grupp är 
sjuksköterskor med vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård. Denna yrkeskår har 
också en hög medelålder vilket ytterligare medför en brist på kompetens i en nära 
framtid. 

Trenden i samhället är fortfarande att det blir mer avancerad sjukvård i de enskilda 
hemmen samt alltfler kontakter med externa utförare som tillkommit i och med LOV. 
Detta påverkar kommunens hälso- och sjukvårdsansvar och ett behov av utökade 
personalinsatser. Utvecklingen av dessa effekter kommer att följas upp under 
planperioden. 

Den utökade sjukvården inom hemvården medför att förvaltningen behöver utreda det 
framtida behovet av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Miljö 

Målet för transporter i Energi- och klimatplan 2011-2020 är: 

Energianvändning av tjänstefordon och privata fordon i tjänsten ska inte öka till 2020 
jämfört med 2009. Andelen miljöbilar ska vara 100 procent senast 2014. Av dessa ska 
minst 75 procent drivas med förnybart bränsle eller el. 

Framtida behov: 

Ny upphandling av tjänstebilar pågår, utifrån den får konsekvenserna för förvaltningen 
analyseras . 

5.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer 

NÄMNDENS MÅL 

• Omvårdnadsnämnden ska dra nytta av den utveckling och kvalitetssäkring som 
skett på andra områden och i andra verksamheter, intern och externt. 
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Aktiviteterna till nämndens mål finns i bilaga 3. 

Volontärverksamhet 

Volontärverksamhet är ett politisk prioriterat område för alla nämnder under 
planperioden. Syftet är att ta tillvara på den energi, kunskap och erfarenhet som finns 
bland Skövdeborna och utveckla en strukturerad och välorganiserad 
volontärverksamhet. Sammankallande för projektets arbetsgrupp är kommunens 
fritidschef som tillsammans med folkhälsostrategen leder projektet. Förvaltningen deltar i 
projektet. 

Framtida behov: 

Uppdraget är att se över förutsättningar och möjligheter för ökad samverkan med den 
sociala sektorn. 

LOV (Lagen Om Valfrihet) 

Omvärldsanalys: 

Utvecklingen av LOV inom hemvården ökar kontinuerligt i Skövde kommun vilket skiljer 
sig från de flesta andra kommuner i Skaraborg. Vid årsskiftet 2011/2012 fanns tre 
stycken godkända externa företag som bedrev hemvård i kommunen. Under året har tre 
nya företag tillkommit. Dessa sex företag utgör 11 % den totala hemvården per den sista 
augusti 2012. 

Resursfördelningssystemet inom hemvården omsätter 2012 ca 133 mnkr. Systemet 
fördelar intäkter till interna och externa utförare i hemvården. Förvaltningen kommer 
under 2013 att utreda och analysera effekterna av 2012 och föreslå förbättringsåtgärder 
om sådana skulle anses finnas. 

Framtida behov: 

Effekten av införandet av LOV har inneburit omställningskostnader för de interna 
utförarna i hemvården. En arbetsgrupp har tillsatts för att analysera dessa effekter. 
Målsättningen är att under 2013 ska det finnas en handlingsplan för att hantera framtida 
omställningsbehov samt förslag till planering/uppföljningssystem för de interna utförarna. 

Administrationen (beställarenheterna samt ekonomi- och serviceenheten) av LOV inom 
hemvården behöver analyseras utifrån den framtida utvecklingen. 
Resursfördelningssystemet EBV har förvaltningen använt sedan 2004. Systemet är i 
behov av en översyn vad beträffar de faktorer som fördelar intäkten till utförarna. 
Översynen kommer att göras under planperioden. 

Nyckeltal  

Analys: 

Förvaltningen saknar relevanta nyckeltal för styrning och uppföljning bland annat inom 
ekonomi, personal och kvalitet. 

Framtida behov: 

Inom planperioden kommer förvaltningen att intensifiera arbetet med att kartlägga andra 
ledande kommuners nyckeltal, analysera dem och bedöma vilka som är adekvata till 
nämndens mål. En samordning och bevakning av de förändringarna som genomförs 
inom personalredovisningen centralt ska genomföras. Samtidigt är det av vikt att 
analysera hur nyckeltalen ska användas och vad som kan anses som tillräckligt bra. 

Verksamhetssystem 

Under 2012 har verksamheten lagt mycket resurser för att planera införandet av ett nytt 
verksamhetssystem för dokumentation och debitering av avgifter. All dokumentation 
enligt socialtjänstlagen och patientdatalagen sker i nuvarande verksamhetssystem. 
Samtidigt planeras för hälso- och sjukvården en övergång till dokumentation enligt ICF 
som är ett system för klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF 
är en del för ett gemensamt språk för dokumentation inom vård och omsorg. 

Framtida behov: 

Fortsatta utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal samt komplettering med datorer 
på arbetsplatserna under 2013. 



Verksamhetsplan 2013-2015 33(69) 

E-tjänstekort 

E-tjänstekort för hälso- och sjukvårdspersonal, biståndsbedömare och enhetschefer 
inom förvaltningen har införts under 2012. E-tjänstekorten är ett krav för inloggning i 
OVF: s verksamhetssystem för att kunna klara kraven för att kommunicera med VG-
regionens verksamhetssystem VPL Klara. 

Framtida behov: 

För att höja säkerheten samt minska användandet av olika nyckelsystem eller 
passerkort, finns det behov av att identifiera vilka områden skulle kunna styras med hjälp 
av E-tjänstekortet. 

Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete 

SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematisk kvalitetsarbete som omfattar Hälso- och sjukvårdlagen, Socialtjänstlagen 
och Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) medför att nämnden ska 
utveckla ett kvalitetsledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla 
kvaliteten i verksamheten. 

Framtida behov: 

Redan idag finns en arbetsgrupp som har uppdraget att utarbeta ledningssystemet och 
dess processer för att skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning samt 
kontinuerligt förbättringsarbete. Arbetet är omfattande och kommer att pågå under 
planperioden. 

Nationella kvalitetsregister 

Förvaltningen har som mål att under 2013 utöka registreringar i nationella 
kvalitetsregister som Palliativa registret, Senior Alert och BPSD (Beteendemässiga och 
Psykiska Symtom vid Demens). Målsättningen är att alla enheter under 2013 ska 
medverka i dessa register samt att de skall jobba aktivt med dess uppföljningar. 

Kost  

Analys: 

Förvaltningen har arbetat aktivt med att förbättra rutiner kring lagar och regler kring kost 
och värmehållning. Under senhösten har inspektörer från MÖS kommit på oanmälda 
tillsynsbesök för att följa kedjan från kök till kund kring hemvårdsmaten. Så här långt har 
samtliga enheter fått godkänt på samtliga punkter som tillsynen omfattade. 

Nämnden har beslutat att starta ett projekt med kyld mat under november 2012 och 
projektet kommer att pågå under 6 månader. Det är två hemvårdsområden som 
omfattas och det berör ca 70 personer som har denna biståndsbedömda insats. De 
enskilde har 14 rätter att välja på. Kan man sköta mathållningen själv levereras 
portionerna hem en gång per vecka. Behövs det stöd runt mathållningen får man hjälp 
med den/de insatserna. 

Vad gäller upphandlingen av livsmedel följer förvaltningen de miljökrav som är beslutade 
för kommunens upphandlings- verksamhet. 

Framtida behov: 

• Fortsatt arbete med rutiner kring lagar och regler kring kost och värmehållning. 
• Utvärdering av projekt kyld mat. 
• Nämnden vill i den mån som är möjligt verka för att ekologiska produkter 

används inom kostorganisationen. 

Förenklad biståndsbedömning 

Förvaltningen arbetar med att införa en förenklad biståndsbedömning för servicetjänster. 
Biståndsenheten kommer att lämna ett förslag för beslut till nämnden. 

Detta kommer att införas under våren utifrån nämndens beslut. 
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5.3.3 Medarbetare & chefer 

NÄMNDENS MÅL 

• Omvårdnadsnämnden ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 
• Medarbetare ska uppfatta sina chefer som goda ledare/förebilder. 

Aktiviteterna till nämndens mål finns i bilaga 3. 

Friskvård 

Förvaltningen har fått extra medel för friskvårdssatsning. Satsningen är en del i arbetet 
med att medvetandegöra och stödja medarbetaren, för att hon/han ska ta ett ökat 
ansvar för sin hälsa. Fysisk aktivitet är en betydande friskfaktor. Vi satsar både på 
gruppaktiviteter och individuella aktiviteter. 

Sjukstatistik och sjukfrånvaro 

Förvaltningen har ett relativt högt sjuktal jämfört med kommunen i övrigt. Vid 
delårsbokslutet 2012 var förvaltningens totala sjukfrånvaro 6,0 %. Målsättningen för 
planperioden är att sänka sjukfrånvaron, vilket är viktigt både ur ekonomiskt, kvalitets- 
och individuella perspektiv. I planperioden strävas efter en bättre uppföljning, vilket 
möjliggör förbättrad analys samt att bättre kunna rikta insatser. Arbetet med tidig 
rehabilitering ska fortsätta. Rehabilitering är en viktig del i arbetet för att minska 
sjukfrånvaron. 

Kartläggning av förutsättningar för chefsuppdraget 

Ledar-/chefsskapet har en stor betydelse för tydlighet kring delaktighet och mål m.m. 
Dessa saker påverkar i sin tur måluppfyllelse, kvalitet, arbetsmiljön och nöjdhet hos 
medarbetare. Många chefer har väldigt många medarbetare och eller stora uppdrag. Ett 
arbete ska utföras under planperioden för att undersöka nuläget, för att på sikt kunna 
föreslå insatser. 

Medarbetarsamtal/lönesamtal 

Säkerställa kvaliteten i medarbetarsamtalet samt att möjliggöra överföringen av 
information när en enhet byter chef är viktigt för måluppfyllelse, kvalitet och arbetsmiljö 
m.m. Medarbetarsamtal ger också möjlighet att planera kompetensutveckling, se över 
behov och strategier. 

Mobbningsprojekt 

Mobbing, trakasserier eller kränkande särbehandling ska inte förekomma på 
arbetsplatsen.  Ett projekt har utförts tillsammans med Universitetet i Karlstad. Under 
planperioden ska projektet avslutas, samt erfarenheter och framtagen handlingsplan 
göras tillgänglig för hela förvaltningen. Det handlar om att erhålla metoder för att arbeta 
med mobbning, såväl förebyggande som i uppkomna situationer. 

Skyddsorganisationer 

Att fortsätta organisera, tydliggöra och medvetandegöra skyddsorganisationen på ett för 
verksamheten lämpligt sätt, medverkar till att skapa goda arbetsmiljöer. Under 
planperioden ska skyddsorganisationen tydliggöras och implementeras i verksamheten. 

Önskad sysselsättningsgrad genom årsarbetstid 

Att kunna välja sysselsättningsgrad påverkar synen på arbetsgivaren, arbetsmiljön samt 
kan ses ur ett jämställdhetsperspektiv. Synen på arbetsgivaren påverkar vår möjlighet till 
kompetensförsörjning. I dag har 47,3 % av våra medarbetare en sysselsättningsgrad på 
100 %, 40,1 % har en sysselsättningsgrad på 75 % - 99 % och 12,6 % har en 
sysselsättningsgrad på 74 % eller mindre. Att ta reda på hur många ofrivilliga 
deltidsarbetare som finns är en aktivitet som föreslås i jämställdhets- och 
mångfaldsplanen. Utöver detta fortsätter årsarbetstidsgruppens arbete under 
planperioden. 

Personalförsörjning 

God marknadsföring är en viktig del för personalförsörjning idag och i framtiden. Vård- 
och omsorgsutbildningarna i Skövde efterfrågar mer kontakt och marknadsföring från 
vår sida, detta kommer vi att arbeta vidare med.  
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År 2013 kommer 30 medarbetare uppnå 65 år, utav dessa är 15 undersköterskor. År 
2014 kommer 19 medarbetare uppnå 65 år, utav dessa är 10 undersköterskor. 

5.3.4 Ekonomi 

NÄMNDENS MÅL 

• Effektiv resursanvändning. 

Aktiviteterna till nämndens mål finns i bilaga 3. 

Budget i balans   

Nämnden har i 2013 års tilldelade rambudget belastats med effektiviseringsposter 
motsvarande 14 870 tkr. Nämnden har dessutom ofinansierade behov som uppgår till 
3220 tkr. Förutom dessa poster har Ekonomi- och serviceenheten gjort en tidig prognos 
där resultat 2013 antas ge ett underskott med 4 760 tkr. Dessa tre poster tillsamman 
utgör ett effektiviseringsbehov under 2013 på 22 850 tkr för att nå budget i balans. 
Ytterligare effektiviseringsbehov under planperioden kan inte uteslutas. 

Resursfördelningssystem 

Resursfördelningssystemet inom hemvården omsätter 2012 ca 133 mkr. Systemet 
fördelar intäkter till interna och externa utförare i hemvården. Förvaltningen kommer 
under planperioden att utreda och analysera effekterna av 2012 och föreslå 
förbättringsåtgärder om sådana skulle anses finnas. 

Prognosprocessen 

Ekonomi- och serviceenheten kommer under 2013 att genomlysa prognosprocessen i 
förvaltningen samt under planperioden genomföra ekonomiutbildning för enhetschefer. 

Ekonomiska nyckeltal 

Ekonomi- och serviceenheten kommer under planperioden att utbyta erfarenhet med 
ekonomer i andra kommuner för att hitta relevanta ekonomiska nyckeltal. Arbetet med 
att hitta relevanta nyckeltal kommer också att ske i EKG, Kommunens 
ekonomiledningsgrupp. 

5.4 Intern kontroll 
Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll är i sin linda. Metoder och styrdokument 
håller på att utvecklas och är ett prioriterat mål för planperioden. Inom 
ekonomiperspektivet har en grupp ekonomer från både ekonomistab, ekonomienhet och 
övriga förvaltningar gemensamt arbetat fram tre fokusområden för internkontrollarbetet. 
Områdena har tagits fram i en workshop och utifrån en bedömning av risk och 
väsentlighet. Samtliga förvaltningar kommer att uppmanas att genomföra kontroller. 
Ekonomerna kommer att stödja varandra i arbetet. De områden som valts är: 

• Representation 
• Inköpsrutiner vid ramavtal 
• Mutor och gåvor 

Förutom dessa kontrollområden kommer förvaltningen att kontrollera: 

• Utbetalningsrutiner till externa utförare. 
• Att nämndens beslut om uppdrag till förvaltningen följs upp systematiskt. 

Kontrollerna kommer att genomföras under 2013. Former för rapportering håller på att 
utvecklas. 

Under planperioden kommer förvaltningen att arbeta med att ta fram 
internkontrollområden för samtliga perspektiv.   
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6 Skolnämnden 

6.1 Sammanfattning 
Skolnämnden har det övergripande ansvaret för förskoleverksamhet (förskola och 
familjedaghem/pedagogisk omsorg), grundskola, grundsärskola, fritidshem. 

"Kund och samhälle" 

Utifrån perspektivet "Kund & samhälle" inriktar sig skolnämnden på följande mål och 
strategier/framgångsfaktorer för verksamheten: 

Maximal utveckling och stimulerande lärande 

Målsättningen är att: 

• När barnen lämnar förskolan ska de känna självförtroende och lust till lärande. 
• Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och 

förutsättningar och som stimulerar till största möjliga kunskapsutveckling. 
• Fritidshemmet stimulerar barnen till att känna självförtroende och lust till lärande. 

Målet utvärderas bland annat genom att följa upp: 

• Andelen elever, som har godkänt eller högre betyg i åk 6,7,8 och 9. 
• Elevernas läsutveckling i åk 2 
• Andelen elever som har nått de nationella målen i svenska och matematik i åk 3. 
• Hur meritvärdena har sett ut de senaste åren. Jämförelse med andra kommuner. 
• Elevers närvaro i skolan 
• Stödinsatser riktade till pojkar respektive flickor 
• Elevhälsans hälsosamtal 
• Tillbud och olycksfall, barn och elever 
• Kommunens kvalitet i korthet 
• Övrig statistik 
• Brukarundersökningar 
• Enheternas egna bedömningar från Kvalitetsrapporterna 

Systematiska kvalitetsarbetet 
 
Skolförvaltningen eftersträvar en verksamhet med hög kvalitet. En framgångsfaktor är att 
utveckla det nuvarande kvalitetsarbetet i syfte att uppnå ett tydligt medborgarfokus. Alla 
medborgare ska veta vad de kan förvänta sig av skolförvaltningen och vad de kan göra 
om de inte är nöjda. Alla förvaltningar i Skövde har en Synpunktshantering där 
medborgare kan lämna kritik, beröm eller förslag till förbättringar. 

Den samlade bilden av det systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen finns i en 
årsplan, som visar när de olika uppföljningarna och utvärderingarna ska göras och hur 
de hänger ihop. Detta arbete utvecklas utifrån de nya skrivningarna i skollagen. Arbetet 
med att utveckla och förbättra verksamheten ska vara en naturlig del i det dagliga 
arbetet. Genom att ta del av forskning, samt utveckla verksamheten genom att lära av 
andra, kan verksamheten ständigt utvecklas mot högre måluppfyllelse. 

"Medarbetare och chefer" 

Utifrån perspektivet "Medarbetare och chefer" inriktar sig skolnämnden på följande mål 
och strategier/framgångsfaktorer för verksamheten: 

• Skolförvaltningen har bra medarbetare som mår bra och når goda resultat 
• Skicklig personal ska premieras vid lönesättning 

Målet utvärderas bland annat genom att följa upp: 

• Antal lärare med rätt behörighet gällande ämne och åldersgrupp 
• Andel förskollärare i förskolan 
• Andel fritidshemspersonal med pedagogisk högskoleutbildning 
• Lönespridning 
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"Ekonomi" 

Perspektivet "Ekonomi" för av Kommunfullmäktige beslutade finansiella mål är att 
"Skövde kommun har en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter". 

Skolnämnden verkar inom ramen för dessa strategiska mål och strategier där detta är 
tillämpligt. Målet för Skolnämnden är vidare 

• god budgetföljsamhet samt 
• effektivt lokalutnyttjande 

Som ett led i detta arbete sker bland annat månadsvis ekonomisk rapportering till 
Skolnämnden. 

Intern kontroll 

Skolnämnden har fattat beslut om en ny intern kontrollplan avseende läsåret 2012/2013. 
Den interna kontrollplanen innehåller följande granskningsområden: 

• Uppföljning - Trygghet och studiero 
• Uppföljning - Bemötande, servicenivå inom barnomsorgen 
• Uppföljning - Heldagsskolans tidigare elever 
• Rektors roll som pedagogisk ledare 
• Kvalitetssäkring av betyg  

6.2 Nämndens ansvarsområde 
Skolnämnden har det övergripande ansvaret för förskoleverksamhet (förskola och 
familjedaghem/pedagogisk omsorg), grundskola, grundsärskola, och fritidshem. 

Skolnämnden ansvarar för att verksamheten genomförs i enlighet med lagar, 
förordningar, nationella styrdokument samt kommunala planer. Som exempel på 
styrdokument kan nämnas FN:s barnkonvention, skollagen, grundskoleförordningen, 
Lpfö98, Lpo94, kursplaner, Skövde kommuns skolplan, kommunallagen, Agenda 21, 
arbetsmiljölagen och andra arbetslagstiftningar. 

Inför år 2013 dimensioneras verksamheten enligt nedan: 

Budget 2013:   

   

Verksamhet Kommunal regi Enskild regi 

   

Grundskola 22 st. 1 st. 

Förskola 33 st. 9 st. 

Fritidshem 19 st. 3 st. 

Fritidsgårdar *) 9 st. - 

Familjedaghem 9 st. - 

   

Verksamhet Antal barn Antal barn 

   

Grundskola 5 298 84 

Förskola 2 504 298 

Fritidshem 2 197 100 

Familjedaghem 30 - 

   

*) Till Fritidsnämnden 2013  
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Förskolor och grundskolor är organiserade i resultatenheter och dessa samarbetar i 
geografiska nätverk runt skolor som har elever i grundskolans senare del. Syftet är att 
skapa en samsyn och pedagogisk tråd i perspektivet 1-16 år, t ex språklig och 
matematisk förståelse i förskolan och tidig läs-, skriv- och matematikinlärning i skolan. 

Måltidsverksamheten är organiserad i enheten för måltidsservice. Elevhälsan ansvarar 
för spetskompetensen för insatser riktade mot barn i behov av särskilt stöd. 
Balthazar Science Center stimulerar och tar vara på barnens/elevernas nyfikenhet och 
intresse för att utveckla förmågan till problemlösning och företagsamhet. 

Budgetramar 2012 - 2015 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2012-06-18 § 96 ser Skolnämndens 
ramtilldelning/kommunbidrag ut enligt nedan: 

År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 

    

746 024 765 917 810 604 849 393 

    

 

Antalet anställda inom skolförvaltningen uppgår till ca 1 500 personer, inklusive 
tidsbegränsade anställningar samt vikariat. 
  

6.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld 

6.3.1 Kund & samhälle 

Skolnämndens kärnverksamhet är utbildning inom förskoleverksamhet (förskola och 
familjedaghem/pedagogisk omsorg), grundskola, grundsärskola, fritidshem. En 
gemensam utgångspunkt är Lust att lära, höga ambitioner och omtanke, och att 
bemötandet av barn/elev/föräldrar alltid ska vara välkomnande – alla är viktiga. 

Utifrån perspektivet "Kund & samhälle" inriktar sig skolnämnden på följande mål och 
strategier/framgångsfaktorer för verksamheten: 

Maximal utveckling och stimulerande lärande 

Målsättningen är att: 

• När barnen lämnar förskolan ska de känna självförtroende och lust till lärande. 
• Varje barn och elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov 

och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och 
kunskapsutveckling. 

• Fritidshemmet stimulerar barnen till att känna självförtroende och lust till lärande. 

Motivation och förståelse är centralt för ett framgångsrikt lärande, likaså att alla barn och 
elever möts med höga förväntningar. En god läsförmåga är en förutsättning för lärande i 
alla ämnen och därför satsar skolförvaltningen på att alla elever redan i åk 2 ska ha en 
god läsförmåga. 

I grundskolan har ca 15 % av eleverna ett annat modersmål än svenska. De är antingen 
födda utomlands eller har en eller två utlandsfödda föräldrar. Några elever har nyligen 
anlänt till Sverige och har precis börjat sin andraspråksinlärning. Andra är födda i Sverige 
men behärskar ibland inte språket fullt ut. Skolförvaltningen har som mål att alla 
pedagoger ska arbeta språkutvecklande för att eleverna ska nå framgång. Ett 
interkulturellt förhållningssätt gynnar en allsidig utveckling och innebär att personalen 
aktivt bejakar och stödjer barnets flerspråkighet och mångkulturella utveckling. 

Alla elever ska nå kunskapsmålen i åk 3, 6 och 9. Målet är att varje elev får godkänt 
betyg eller högre i alla ämnen. Alla elever oavsett bakgrund ska lyckas. En 
framgångsfaktor för att nå detta mål är att eftersträva en högra andel pedagogisk 
personal inom förskola och fritidshemmet samt att pedagogisk personal inom skolan har 
behörighet att undervisa i rätt ämnen och för rätt årskurser. 
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Målsättningen är att få en ökad inkludering och ökad kompetens hos all personal för att 
möta alla barns specifika behov ute på enheterna. Förvaltningen har här satsat på en 
egen kompetensutveckling för över 60 personer inom Neuropsykiatriska 
funktionshinderspektrat. Denna utbildning kommer att bedrivas under två år. 

Varje barn/elev har rätt till en trygg arbetsmiljö som präglas av glädje, arbetsro och 
stimulans och som bidrar till god hälsa och maximalt lärande. 

Personalens kompetens och engagemang är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för 
att skolan skall lyckas skapa en god lärandemiljö, där varje elev känner sig respekterad, 
delaktig och bemött utifrån sina unika behov och förutsättningar. 

Varje barn/elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn/elever 
och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. 
Varje barn/elev har också rätt till att uttrycka sina tankar och åsikter. 

Elevernas ansvar och inflytande över lärandet ska öka med stigande ålder. För att klara 
detta måste eleverna få insikt i hur de lär och hur målen i olika ämnen ser ut. Genom att 
eleven deltar i utvärdering av sin kunskapsutveckling och även är med och utformar 
målen i sin Individuella utvecklingsplan, har de möjligheten till aktivt elevinflytande. 
Eleverna som grupp har inflytande genom elevråd och olika inflytandegrupper som t ex 
matråd. Eleverna deltar i utvärdering och utarbetandet av skolans ordningsregler. 

Skolförvaltningen ansvarar för att säkerställa att alla verksamheter bedriver ett målinriktat 
arbete för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Av planen 
för likabehandling ska tydligt framgå hur förskolan/skolan ska agera i en akut situation. 
Rektorerna arbetar aktivt med att få med elever och föräldrar i utvärderingsarbetet så att 
planen blir känd. 

Likabehandlingsplanerna revideras varje år och den ska visa hur personal, elever och 
föräldrar involverats i processen bland annat genom att kartlägga riskområden.  De 
reviderade planerna läggs ut på respektive hemsida inför varje nytt läsår. 

Målet utvärderas bland annat genom att följa upp: 

• Andelen elever, som har godkänt eller högre betyg i åk 6,7,8 och 9. 
• Elevernas läsutveckling i åk 2 
• Andelen elever som har nått de nationella målen i svenska och matematik i åk 3. 
• Hur meritvärdena har sett ut de senaste åren. Jämförelse med andra kommuner. 
• Elevers närvaro i skolan 
• Stödinsatser riktade till pojkar respektive flickor 
• Elevhälsans hälsosamtal 
• Tillbud och olycksfall, barn och elever 
• Kommunens kvalitet i korthet 
• Övrig statistik 
• Brukarundersökningar 
• Enheternas egna bedömningar från Kvalitetsrapporterna 

 

Systematiska kvalitetsarbetet 
 
Skolförvaltningen eftersträvar en verksamhet med hög kvalitet. En framgångsfaktor är att 
utveckla det nuvarande kvalitetsarbetet i syfte att uppnå ett tydligt medborgarfokus. Alla 
medborgare ska veta vad de kan förvänta sig av skolförvaltningen och vad de kan göra 
om de inte är nöjda. Alla förvaltningar i Skövde har en Synpunktshantering där 
medborgare kan lämna kritik, beröm eller förslag till förbättringar. 

Den samlade bilden av det systematiska kvalitetsarbetet i  förvaltningen finns i en 
årsplan, som visar när de olika uppföljningarna och utvärderingarna ska göras och hur 
de hänger ihop. Detta arbete utvecklas utifrån de nya skrivningarna i skollagen. Arbetet 
med att utveckla och förbättra verksamheten ska vara en naturlig del i det dagliga 
arbetet. Genom att ta del av forskning, samt utveckla verksamheten genom att lära av 
andra, kan verksamheten ständigt utvecklas mot högre måluppfyllelse. 

Skolnämnden delar årligen ut kvalitetspriset. Syftet är att uppmärksamma en insats, ett 
arbetssätt, bemötande eller tjänst som bidragit till verksamhetsutveckling och höjd 
kvalitet för barn och elever.  
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Skolnämnden har också inrättat ett årligt kunskapspris för att uppmärksamma den skola 
som bidragit till den största relativa kunskapsförändringen med fokus på ökad 
måluppfyllelse för barn och elever. 

6.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer 

6.3.3 Medarbetare & chefer 

Utifrån perspektivet "Medarbetare & chefer" inriktar sig skolnämnden på följande mål 
och strategier/framgångsfaktorer för verksamheten: 

Skolförvaltningen har bra medarbetare som mår bra och når goda resultat 

En framgångsfaktor för att nå detta mål är att eftersträva högre andel pedagogisk 
personal inom förskolan och fritidshemmet samt att pedagogisk personal inom skolan 
har behörighet att undervisa i rätt ämnen (lärarlegitimation) och för rätt årskurser. 
Satsningen på lärarlyftet, förskolelyftet samt forskarskola fortsätter. 

Skolförvaltningen strävar efter att få en ökad mångfald bland personalen. Vid rekrytering 
eftersträvas stor variation med avseende på kompetens och erfarenhet. 

Lärarpersonal uttrycker att arbetssituationen är stressig. För att undersöka arbetsmiljön 
och måluppfyllelsen för eleverna och vad som kan förbättra detta har ett treårigt 
forskningsprojekt startat med Borås Högskola. Det gäller ett arbete där över hundra 
lärare ändrat sitt arbetstidsavtal till 40 timmar på arbetsplatsen, istället för det gamla 
arbetstidsavtalet med 35 timmar. 

Skicklig personal ska premieras vid lönesättning 

Varje medarbetare inom skolförvaltningen ska ha en individuell utvecklingsplan med 
tydliga mål som utgår från nationella och kommunala målsättningar. Alla medarbetare 
ska även ha ett medarbetar/lönesamtal per år. Lönen ska vara kopplad till måluppfyllelse 
och målen för varje individ ska vara kopplad till verksamhetsplanen. 

Förvaltningen arbetar systematiskt för att få en högre kvalitet i lönesamtalen men ännu 
är inte alla våra medarbetare nöjda med dem. En framgångsfaktor är att det ska finnas 
en tydlighet vad gäller vilka resultat som ligger bakom den nya lönen samt vad som ska 
göras för att få ett högre löneutfall. För att möjliggöra detta är ett arbete igång för att 
arbeta aktivt med och att tydliggöra lönekriterierna. Alla rektorer och chefer har även gått 
en utbildning i att ”sätta lön”. 

För att få en jämförelse hur löner sätts i andra kommuner använder rektorer och chefer 
statistik från lönekartläggningar. Flera personalgrupper inom skolförvaltningen ligger 
mycket lågt i denna jämförelse. Under perioden 2011-2013 har därför 
kommunfullmäktige avsatt 4,5 mnkr årligen avsedda att fördelas till prioriterade grupper 
efter lönekartläggning. 

Målet utvärderas bland annat genom att följa upp: 

• Antal lärare med rätt behörighet gällande ämne och åldersgrupp 
• Andel förskollärare i förskolan 
• Andel fritidshemspersonal med pedagogisk högskoleutbildning 
• Lönespridning 

6.3.4 Ekonomi 

Perspektivet för av Kommunfullmäktige beslutade finansiella mål är att "Skövde kommun 
har en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter". Strategierna för att uppnå detta är: 

• Skattefinansiera investeringar så lång som möjligt. 
• Aktiv ägarstyrning av tillgångar i syfte att finansiera satsningar på tillväxt. 
• Arbeta strategiskt med lokalförsörjning. 
• Sök medfinansiering av infrastruktursatsningar. 
• Ge anläggningsbidrag till föreningar för drift av idrottsplatser och anläggningar. 

Skolnämnden verkar inom ramen för dessa strategiska mål och strategier där detta är 
tillämpligt. Målet för Skolnämnden är vidare god budgetföljsamhet samt effektivt 
lokalutnyttjande.  
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Som ett led i detta arbete sker bland annat månadsvis ekonomisk rapportering till 
Skolnämnden samt aktivt arbete med uppföljning av varje resultatenhets resultat. 

6.4 Intern kontroll 
Enligt kommunallagen 6 kap 7§ ska nämnderna inom sina ansvarsområden se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
beslutat om. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Kommunfullmäktige fattade 2009-06-15 § 78, beslut om Riktlinjer för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning. Av dessa riktlinjer framgår bland annat att ”Nämnden ansvarar för 
den interna kontrollen genom att bl. a se till att en tydlig arbets-, ansvars- och 
befogenhetsfördelning upprättas samt att anta en intern kontrollplan. 
 

Skolnämnden ligger långt fram avseende arbetet med intern kontroll och fattade under 
hösten 2011 beslut om en intern kontrollplan avseende läsåret 2011/2012. De 
granskningsområden som nämnden beslutade om var: 

• Trygghet och studiero 
• Bemötande, servicenivå inom barnomsorgen 
• Heldagsskolans tidigare elever 

Skolförvaltningen har under läsåret genomfört granskningarna och rapporterat om 
förbättringsområden till Skolnämnden. Skolnämnden har även fattat beslut om en ny 
intern kontrollplan avseende läsåret 2012/2013. Den interna kontrollplanen innehåller 
följande granskningsområden: 

• Uppföljning - Trygghet och studiero 
• Uppföljning - Bemötande, servicenivå inom barnomsorgen 
• Uppföljning - Heldagsskolans tidigare elever 
• Rektors roll som pedagogisk ledare 
• Kvalitetssäkring av betyg 
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7 Socialnämnden 

7.1 Sammanfattning 
Socialnämnden har tagit fram en strategisk plan för 2011-2014 som belyser 
socialpsykiatrins aktuella situation och framtida behov. De mest framträdande 
fokusområdena har varit det akuta behovet av ökade personalresurser inom befintliga 
verksamheter och ökningen av antalet bostäder med särskild service som varit eftersatt 
under många år. Den strategiska planen har reviderats och gäller fortsättningsvis i sin 
helhet med vissa omprioriteringar utifrån förändrade omvärldsfaktorer. Verkställandet av 
Nya Rosenhaga har haft positiv inverkan på det akuta behovet av bostäder med särskild 
service, personer som tidigare akut väntat på verkställighet av bostad med särskild 
service har minskat. Dock har inflödet av ärenden till hemstödsgruppen fortsatt att öka 
och här har socialpsykiatrin svårigheter att matcha de behov som inkommer, vilket i sin 
tur kan öka behovet av nya boenden på sikt. Här behöver verksamheten prioritera en 
lösning av öppenvårdsinsatser för att motverka ökade boendekostnader på sikt. 

Socialpsykiatrin fortsätter utbildningsinsatsen i metoden Integrerad Psykiatri med 
vidareutbildning i Case Management under 2013. 

En ny lagstiftning rörande barn och unga kommer från och med 2013-01-01. Lagstiftaren 
tydliggör och förstärker socialtjänstens ansvar för barnskyddsarbetet ytterligare genom 
den nya lagstiftningen. 

Ungdomsavdelningen avser att driva en utvecklingsidé kopplat till ungdomsboendet 
Orion. Verksamhetsutvecklingen går ut på att personalförstärka i befintlig verksamhet 
med fyra tjänster som har kompetens i familjebehandlingsarbete, samt att 
kompetenshöja hela arbetsgruppen med inriktning mot familjebehandling och 
familjestöd. 

Utifrån ökad kunskap om orsakerna till föräldrarnas samarbetssvårigheter är det lämpligt 
att sätta in fler och annorlunda förebyggande insatser till barnfamiljer. Under 2012 har 
föräldrar som separerat eller står i begrepp att göra det erbjudits en kurs för att bättre 
kunna tillgodose barnens behov. Det är den särskilda förebyggande resursdelen på 
familjerådgivningen som anordnar kursen Barnen I Föräldrars Fokus (BIFF) och denna 
satsning skall utökas. 

Stödgruppsverksamheten för unga föräldrar som inletts i bred samverkan med bland 
annat mödravårdscentralen, barnavårdscentralerna samt utbildningsförvaltningens 
uppföljningsansvar kommer att fortsätta och utveckla sin verksamhet. 

Det är inte osannolikt att försörjningsstödet åter ökar från hösten 2013. Bland de 
långvariga ärendena är språksvaga och personer med psykisk ohälsa de största 
grupperna. Ensamstående kvinnor med barn är en prioriterad grupp då de riskerar att bli 
långvariga i ekonomiskt bistånd. Ett sätt att möta behoven är att skapa utrymme till mer 
samverkan med psykiatrin, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter, samt att arbeta 
mer aktivt med genomförandeplaner i ärenden. 

Gruppen unga missbrukare (16-25 år) behöver ges fortsatt stor uppmärksamhet, både 
när det gäller förebyggande arbete och utrednings- och behandlingsmetoder. 

Missbruksenheten har fortsatt en hög andel klienter med omfattande omvårdnadsbehov 
och samverkan med omvårdnadsförvaltningen bör utvecklas ytterligare kring dessa 
personer. Beträffande personer med missbruk och samtidigt psykisk sjukdom har ett 
utvecklingsarbete påbörjats inom förvaltningen och kommer fortsätta under 2013. 

Flyktingsströmmarna förväntas öka under de kommande åren och en ny lag beträffande 
anhöriginvandringen gör att fler förväntas få uppehållstillstånd. Förvaltningen behöver ha 
tillgång till fler bostäder för att kunna nå målet med att ta emot 120 personer per år. 
Även mottagandet av de ensamkommande barnen förväntas fortsätta öka. Även här 
behövs tillgång till fler bostäder. 

Socialförvaltningen har för avsikt att tillsammans med folkhälsorådet och som en del i 
folkhälsostrategin, genomföra ett projekt som innebär en kartläggning av gruppen unga 
vuxna för att söka orsaker till psykisk ohälsa och kartlägga aktuella behov för 
målgruppen. 
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7.2 Nämndens ansvarsområde 
1. Nämndens ansvarsområde 

Socialförvaltningen har till uppgift att i olika former stödja, hjälpa och skydda 
utsatta grupper i samhället. Nämndens ansvarsområde innefattar både förebyggande 
verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Verksamheten är 
i stora delar lagstadgad och styrs huvudsakligen utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare 
(LVM) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Framträdande målgrupper är socialt utsatta barn och ungdomar, missbrukare, vuxna 
som behöver försörjningsstöd, samt personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Till socialförvaltningen hör även uppgifter inom det familjerättsliga området, 
familjerådgivningen, familjecentralen, integrationsverksamhet, budget-, konsument- och 
skuldsaneringsfrågor, alkohol och serveringstillstånd, samt ärenden kring våld i nära 
relation. From 2012 har nämnden också fått ansvar för tillsynen avseende försäljning av 
receptfria läkemedel. 

Socialförvaltningen är organiserad i fyra verksamhetsdrivande avdelningar; barn och 
familjeavdelningen, ungdomsavdelningen, vuxenavdelning och socialpsykiatriska 
avdelningen, samt en förvaltningsövergripande enhet. Nämndens har en budgetram för 
år 2013 på 167,6 mkr netto och antalet anställda var 231 personer 30 juni 2012. 

De samverkansparter nämnden har är bland andra skolan, polismyndigheten, Västra 
Götalandsregionen, kriminalvården, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Vi 
samverkar även i vissa verksamheter och projekt med t ex Svenska kyrkan, BVC, 
omvårdnadsförvaltningen och olika föreningar. 

7.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld 

7.3.1 Kund & samhälle 

Inom perspektivet Kund och samhälle avser socialnämnden under perioden 2012-2014 
att fokusera på följande mål: 

• Öka socialt utsatta barn och ungas möjlighet att få en gynnsam utveckling. 
• Försörjningsstödet skall leda till varaktig egen försörjning. 
• Rehabilitering av personer med missbruksproblematik skall utformas 

tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer. 
• Psykiskt funktionsnedsatta skall ges ökad möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. 

Utifrån målen har ett antal fokusområden tagits fram enligt nedan. 

För hela perioden 2012-2014; 

• Den strategiska planen för socialpsykiatriska avdelningen 2011-2014 som bland 
annat innebär att inrätta nya bostäder med särskild service, säkerställa 
tillräckliga personalresurser inom boendestödsenheterna och de befintliga 
boendena, ska genomföras. 

För perioden 2012-2013; 

• Arbetet med att rekrytera och ge stöd till familjehem ska intensifieras 
• Familjerättsverksamheten skall med utgångspunkt från bl a en strategisk plan 

klara ett ökat inflöde av ärenden och mer komplex handläggning. Förebyggande 
och stödjande insatser till barn som berörs av föräldrarnas separationer skall 
utökas genom samarbetssamtal och föräldrakurser på familjerådgivningen.  

• Strategier för arbetet med unga missbrukare ska utvecklas. 
• Analys och anpassning av arbetet med missbrukare utifrån förändrad lagstiftning 

ska göras. 
• Metoder i arbetet för personer med långvarigt försörjningsstöd ska utvecklas 
• Samverkan ska ske med andra myndigheter för att ge stödet effektivt och med 

uttalat kundfokus. En grupp där samverkan behöver utvecklas är för personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 



Verksamhetsplan 2013-2015 44(69) 

• Stödet på hemmaplan till barnfamiljer ska förbättras. 
• Arbetet med våld i nära relation behöver utvecklas. 
• Implementering av ny arbetsmetod Integrerad Psykiatri med funktionen Case 

Management inom socialpsykiatrin. 

För perioden 2014-2015; 

• Förbättra stödet till familjer genom att utöka antalet familjecentraler. 

Socialpsykiatriska avdelningen 

Psykiatriutredningen har tagit fram ett betänkande, Psykiatrin och lagen - tvångsvård, 
straffansvar och samhällskydd. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av 
Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk 
vård samt lämna förslag till en ny lagstiftning på området. I fråga om kostnader innebär 
förslaget, med den fördelning av huvudmannaskap som framgår i betänkandet att 
landstingets kostnader för psykiatrisk tvångsvård minskar samtidigt som kriminalvården, 
kommunerna, Rättsmedicinalverket, SIS och Socialstyrelsen beräknas öka något. För att 
matcha dessa förändringar behöver kommunen se över sina boendestödsresurser. 

Socialdepartementet har tagit fram en plan för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa – PRIO psykisk ohälsa 2012-2013 som påverkar det framtida arbetet. En 
överenskommelse har antagits mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, 
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012. I överenskommelsen 
tilldelas kommuner och landsting statliga stimulansmedlen genom att uppfylla vissa 
grundkrav, prestationer och utvecklingsområden. Socialpsykiatrin kommer sträva efter 
att uppnå utsatta prestationsmål och försöka delta i utvecklingsprojektet, att bidra till 
utveckling av stöd till integrerade former av i öppenvård genom förbättringsarbete, som 
går i linje med Integrerad Psykiatri (IP) och Case Management (CM). Aktuell forskning 
visar att samhällsbaserade integrerade insatser som har möjligheter att möta personens 
hela behov är det mest effektiva insatserna för personer med omfattande eller 
komplicerad problematik. CM är en av några metoder som har prövats i Sverige och ofta 
visat goda resultat. Socialstyrelsen lyfter fram denna metod och några till för att skapa 
förutsättning för personer med omfattande eller komplicerad problematik att uppnå en 
mer jämlik hälsa och mer jämlika livsförhållanden. 

Den strategiska planen för socialpsykiatriska avdelningen 2011-2014 som bland annat 
innebär att inrätta nya bostäder med särskild service, säkerställa tillräckliga 
personalresurser inom boendestödsenheterna och de befintliga boendena ska 
genomföras. I planen ingår även fortsatt implementeringsarbete med arbetsmetoden 
Integrerad Psykiatri och funktionen Case Managers. 

Planen har reviderats och påvisar under 2012 en minskning av det akuta behovet av fler 
bostäder med särskild service. Behovet påvisar dock en fortsatt ökning av 
personalresurser till hemstödsgruppen då inflödet av ärenden fortsatt att öka. Behov av 
ökade personalresurser finns även på ett av verksamhetens befintliga boenden som har 
haft många hotincidenter. Riktlinjer och rutiner håller på att tas fram för de nya 
korttidsbostäderna och för verksamheten i sin helhet. 

Barn och unga 

En ny lagstiftning rörande barn och unga kommer från och med 2013-01-01. Lagstiftaren 
tydliggör och förstärker socialtjänstens ansvar för barnskyddsarbetet ytterligare genom 
den nya lagstiftningen. Kommunerna tillförs medel för implementering av den nya 
lagstiftningen. För Skövdes del kan medlen uppgå till 360 000 kr. 

Arbetet med att rekrytera och ge stöd till familjehem ska även fortsättningsvis ges ett 
stort utrymme utifrån att utvecklingen visar att tillgången på privatpersoner som tar 
uppdrag från socialtjänsten är begränsad. Detta gäller framförallt personer som är 
beredda att ta hand om barn genom att bli familjehem. 

Barn- och familjeavdelningen 

Avdelningen avser att på olika sätt undersöka och värdera de insatser som ges till barn 
efter utredningar av stöd och hjälpbehov. Detta för att kunna ge mer av de insatser som 
har positiva effekter och reducera eller utesluta insatser som har inte är så värdefulla. 
Vissa insatser finns kvar mest för att de efterfrågas och är kända. 
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Under de senaste två åren har antalet ärenden som gäller barn med separerade föräldrar 
ökat och faderskapsärenden som kräver omfattande utredningar har blivit fler. Inom 
ramen för arbetet med strategisk plan kommer denna utveckling att analyseras. Utifrån 
ökad kunskap om orsakerna till föräldrarnas samarbetssvårigheter är det lämpligt att 
sätta in fler och annorlunda förebyggande insatser till barnfamiljer. Under 2012 har 
föräldrar som separerat eller står i begrepp att göra det erbjudits en kurs för att bättre 
kunna tillgodose barnens behov. Det är den särskilda förebyggande resursdelen på 
familjerådgivningen som anordnar kursen Barnen I Föräldrars Fokus (BIFF) och denna 
satsning skall utökas. 

Familjecentralen i Södra Ryd har numer flera verksamheter utöver den öppna förskolan. 
Från denna verksamhet utgår stödgrupper för barn i missbruksfamiljer som genomförs i 
samverkan med Svenska Kyrkan i Skövde. Stödgruppsverksamheten för unga föräldrar 
som inletts i bred samverkan med bland annat mödravårdscentralen, 
barnavårdscentralerna, utbildningsförvaltningens uppföljningsansvar kommer att 
fortsätta och utveckla sin verksamhet. Familjecentralens umgängesstöd till barn som 
skall träffa den förälder de inte bor med har blivit mycket använd sedan den startade 
2011 och den kan inte ersättas med andra former. 

Under andra halvåret 2012 har Barnahus Skaraborg startat sin verksamhet och 
efterfrågan på möten för samråd från de 15 samverkande kommunernas socialtjänster 
har varit stor från början. 
 

Ungdomsavdelningen 

Ungdomsavdelningen avser att driva en utvecklingsidé kopplat till ungdomsboendet 
Orion. Verksamhetsutvecklingen går ut på att personalförstärka i befintlig verksamhet 
med fyra tjänster som har kompetens i familjebehandlingsarbete, samt att 
kompetenshöja hela arbetsgruppen med inriktning mot familjebehandling och 
familjestöd. Tanken är att vi därigenom breddar verksamhetens behandlingsfokus till att 
omfatta hela familjen och inte bara den enskilda tonåringen. Förstärkningen innebär att 
Orion kan arbeta med uppdrag långt tidigare än när det blir aktuellt med en placering av 
den unge. Familjer som är nära att ge upp om sin tonåring till följd av svåra konflikter kan 
istället för placering av den unge erbjudas familjebehandling och familjestöd från Orion. 
Familjebehandlingsarbetet är tänkt att ersätta men också komplettera avdelningens 
arbete med placeringar i hvb-vård. 

Ungdomsavdelningen har behov av att utveckla arbetet med unga lagöverträdare, dels 
genom att förstärka i den programverksamhet som är kopplad till genomförandet av 
påföljden ungdomstjänst, och dels genom att koppla ett familjebehandlande alternativt 
familjestödjande arbete också till de ärenden som rör ungdomstjänst och ungdomsvård. 

Från ungdomsavdelningens sida finns ett behov av att processa frågor rörande 
socialjourens behov av tillgång till akuta placeringsalternativ för olika målgrupper med 
deltagarkommunerna. 

Den förvaltningsövergripande samverkan som planeras genom Nyeport är tänkt att för 
ungdomsavdelningens del omfatta fältsekreterartjänsterna. Det förebyggande arbetet 
som bedrivs genom fältarna kommer att gynnas av den fysiska närhet som de får till 
övriga samverkansparter i Nyeports lokaler. 

Avdelningens samverkan med primärvårdens ungdomsmottagning bygger idag på en 
gemensamt framtagen överenskommelse som styr strukturen för samarbetet. Eventuellt 
kan samarbetsstrukturen bli föremål för en översyn av samverkan utifrån en genomförd 
omorganisation av primärvårdens ungdomsmottagningar. 

Ungdomsavdelningens olika verksamhetsdelar är kontinuerligt engagerade i att fortsätta 
utveckla samverkan med andra aktörer inom barn-och ungdomsområdet, i syfte att 
genom samordning och samarbete förbättra insatserna för ungdomar och deras familjer. 
Dessutom vill vi fokusera på att ytterligare stärka den interna samverkan som 
avdelningens verksamhetsdelar har med förvaltningens övriga avdelningar. 
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Vuxenavdelningen 

Försörjningsstöd 

Enligt rapport från konjunkturinstitutets senaste prognos så förväntas konjunkturen 
vända. Under våren var Sveriges ekonomi fortfarande stark men många företag inom 
samtliga branscher har under det senaste kvartalet lagt varsel och företagen har inte 
heller planer på att anställa inom den närmsta tiden. Arbetslösheten har under de 
senaste åren minskat men endast långsamt och arbetslösheten kommer sannolikt att 
öka igen och nå sina högsta nivåer i slutet av 2013 för att därefter minska fram till 2016. 

Enligt SCB minskade utbetalt försörjningsstöd nationellt 2011 från 2010. En ökning av 
utbetalt försörjningsstöd skedde under första kvartalet 2012 och så även i Skövde. 
Försörjningsstödet har sedan minskat i Skövde efter mars månad och ligger under 
siffrorna för utbetalt försörjningsstöd 2011. Prognos för 2013 är svår att göra eftersom 
det nu rapporterats om att konjunkturen mattats av och att flera fabriker varslar om 
nedläggning men det är troligt att försörjningsstödet åter ökar från hösten 2013. 

Flera lagändringar är på gång inom området försörjningsstöd, bla kan det bli möjligt att 
anvisa försörjningsstödstagare till kompetenshöjande insatser. 

Trots att utbetalt försörjningsstöd minskat under 2012, så ökar de långvariga och mer 
komplicerade ärendena. I och med att det sker en minskning totalt ökar utrymmet för att 
kunna arbeta mer aktivt, samverka mer och öka förändringsarbetet för att även minska 
de långvariga ärendena som annars riskerar att bli mycket långvariga. Bland de 
långvariga ärendena är språksvaga och personer med psykisk ohälsa de största 
grupperna. Ensamstående kvinnor med barn är en prioriterad grupp då de riskerar att bli 
långvariga i ekonomiskt bistånd. Ett sätt att möta behoven är att skapa utrymme till mer 
samverkan med psykiatrin, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter samt att arbeta 
mer aktivt med genomförandeplaner i ärenden. 

Den personalbemanning som finns idag bedöms som tillräcklig för att möta behoven 
även om inflödet skulle öka något under 2013. 

Under inledningen av 2013 i samverkan med kriminalvård och arbetsförmedling startar 
nämnden en ny verksamhet, Krami, för att få unga med kriminalitet att snabbt komma in 
på arbetsmarknaden. Denna verksamhet startar genom att omdisponera 
personalresurser. Kriminalvården står under 2013 för hyreskostnaden och denna 
kostnad behöver delas mellan huvudmännen from 2014. Flera ytterligare projekt kommer 
troligtvis också att starta under årets första månader för att fokusera mer aktivt mot våra 
långvariga försörjningsstödsärenden. Kring dessa projekt har samverkan inletts med 
arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen. 

Missbruksenheten 

I regeringens missbruksutredning som var klar under 2011 föreslogs 70 genomgripande 
reformförslag som skulle träda i kraft 1 januari 2013. Sedan betänkandet skickats ut till 
remissinstanserna har ingen ytterligare information gått ut till kommunerna huruvida 
utredningen kommer att resultera i något regeringsbeslut. Det är därför i dagsläget oklart 
hur utredningen kommer att påverka socialförvaltningen. 

Gruppen unga missbrukare (16-25 år) behöver ges fortsatt stor uppmärksamhet, både 
när det gäller förebyggande arbete och utrednings- och behandlingsmetoder. 
Vuxenavdelningen och ungdomsavdelningen har under året påbörjat arbetet med unga 
missbrukare. Strategier för gemensamma arbetsmetoder ska byggas upp. En notering 
efter den kartläggning som gjorts på enheten är att opiatmissbruket har ökat och är den 
tredje vanligaste drogen och företrädesvis hos gruppen unga kvinnor dvs. kvinnor i 
åldern 18-25 år.   

Nya typer av droger och droganvändande blir allt vanligare.  Under året har en 
kartläggning genomförts över alla aktuella ärenden på enheten och den kommer senare 
att fungera som underlag till strategisk utvecklingsplan. Enheten har fortsatt en hög 
andel klienter med omfattande omvårdnadsbehov och samverkan med 
omvårdnadsförvaltningen bör utvecklas ytterligare kring dessa personer. Beträffande 
personer med missbruk och samtidigt psykisk sjukdom har ett utvecklingsarbete 
påbörjats inom förvaltningen och kommer fortsätta under 2013. 
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Ett minskat alkoholintag bland unga har noterats men däremot ökar missbruket av 
cannabis och med anledning av detta kommer Västra Götaland via RIS-projektet 
kraftsamla med en mängd insatser för att motverka detta. Socialförvaltningen via 
Vuxenavdelningen har sedan 2008 deltagit i RIS-projektet och projektet fortsätter med 
ytterligare insatser för att de nationella riktlinjerna ska bli fullt implementerade. 

Ett arbete har påbörjats för att revidera 2007 års nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård. En preliminär version av de reviderade riktlinjerna beräknas vara klar 
hösten 2013. Vuxenavdelningen tar kontinuerligt del av ändringar av riktlinjerna och 
anpassar arbetsmetoderna efter dessa. 

Under 2011–2014 anslår regeringen totalt 200 miljoner kronor för en satsning som ska 
stödja barn i familjer med bl.a. missbruk. Satsningen är ett led i regeringens ANDT-
strategi. Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och SKL deltar gemensamt i 
satsningen och socialförvaltningen kommer att delta i valda delar av programmet. 

Spelberoende kan snart komma att bli jämställt med alkoholism och annat 
drogberoende. Tidigare har Folkhälsoinstitutet ansvarat för vård och förebyggande 
insatser för spelberoende. Men nu tar Socialstyrelsen över, för att utvärdera hur man 
skall ta hand om vården av de spelberoende. Socialstyrelsens första utredning skall vara 
klar i maj 2013, och först efter det kan det bli tal om en lagförändring för att inkludera 
spelberoende i socialtjänstlagen. En skärpning av socialtjänstlagen antas på sikt påverka 
antalet personer som vänder sig till enheten för hjälp. 

En ny upphandling av behandlingshem har påbörjats eftersom avtalen löper ut i mars 
2013. Detta kan leda till ökade kostnaderna per vårddygn för missbruksvård eftersom 
priserna för vård har stått stilla genom de avtal som gällt sedan 2008. 

Under året har ärenden som rör våld i nära relationer ökat. Detta ställer krav på ökad 
kunskap om lämpliga utrednings- och biståndsformer. Samarbete med externa aktörer 
behöver utvecklas ytterligare. Socialstyrelsen har under hösten 2012 tagit fram ett 
bedömningsinstrument, Freda, för att kommunerna bättre ska kunna göra bedömningar 
kring våld och risker för den som är utsatt. Personal behöver utbildas i metoden samt en 
plan för implementering tas fram. Nämnden behöver även utveckla arbetet kring 
hedersrelaterat våld och en handlingsplan har tagits fram under hösten 2012. 

Många kommuner har stora svårigheter att rapportera efterfrågade uppgifter om 
boendeformer till Socialstyrelsen. Det beror bland annat på att de saknar rutiner för att 
dokumentera och registrera uppgifter om vilken typ av boende som besluten om bistånd 
avser på ett sätt som gör det möjligt att enkelt rapportera uppgifterna till Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsen föreslår nu hur datainsamlingen till den officiella statistiken ska utvidgas 
för att också redovisa boendeform. Missbruksenhetens missbruksboenden behöver 
därför ses över när det gäller under vilken biståndsform boende beviljas. Denna översyn 
har påbörjats och beräknas fortgå under 2013. 

Integration 

Flyktingsströmmarna förväntas öka under de kommande åren och en ny lag beträffande 
anhöriginvandringen gör att fler förväntas få uppehållstillstånd. En översyn pågår och har 
till uppgift att se över ersättningarna till kommunerna. Enheten behöver ha tillgång till fler 
bostäder för att kunna nå målet med att ta emot 120 personer per år. Även mottagandet 
av de ensamkommande barnen förväntas fortsätta öka. Det ställs stora krav på 
flexibilitet på den personal som arbetar mot denna målgrupp för att kunna få till ett bra 
mottagande och samtidigt få till ett flöde i våra boende. Även här behövs tillgång till fler 
bostäder. Enheten planerar för att under 2013 anordna utbildning för samverkansparter 
för att få till en bra introduktion för samtliga nyanlända. 

Förvaltningsgemensamt 

I Skövde kan vi se att det finns ett antal elever som inte fullföljer sin skolgång och i 
grundskolan ökar antalet s.k. hemmasittare, dvs. elever som av olika skäl inte kommer 
till skolan alls. På socialförvaltningens vuxenavdelning finns en ökande grupp unga 
vuxna med komplex problematik. De behöver social träning på en mycket basal nivå 
kring hygien, matvanor, klädsel, att passa tider mm. Många har ofullständiga betyg och 
kräver betydligt längre insatser av såväl missbruksenheten som av Catch up, en 
verksamhet för unga vuxna som behöver stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.  
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Flera av de unga vuxna kan också vara outredda av psykiatrin och många slussas vidare 
dit för utredningar. I gruppen unga vuxna med svårigheter ingår också en grupp som blir 
föräldrar utan att ha en tilltäckligt stabil livssituation. Socialförvaltningen har för avsikt att 
tillsammans med folkhälsorådet och som en del i folkhälsostrategin, genomföra ett 
projekt som innebär en kartläggning av gruppen unga vuxna för att söka orsaker till 
psykisk ohälsa och kartlägga aktuella behov för målgruppen. Målet är att hitta verktyg 
som minskar gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa. Projektet är ännu på 
planeringsstadiet. 

En kartläggning av befintligt anhörigstöd inom socialförvaltningen gjordes 2011. Under 
2012 har en hemsida kring anhöriga skapats tillsammans med omvårdnadsförvaltningen. 
En broschyr som beskriver Socialförvaltningens stöd till anhöriga har tagits fram. Under 
2013 kommer ett IT-baserat nationellt anhörigstöd, Gapet, köpas och implementeras 
tillsammans med Omvårdnadsförvaltningens anhörigstödsverksamhet. 

Socialförvaltningen har under hösten 2012 låtit personal delta i utbildning som skall ge 
kunskaper i beräkningar av ekonomiska vinster med tidiga insatser - social ekonomi. 
Modellerna kan användas för att ge beslutsunderlag för förvaltningsövergripande sociala 
insatser. 

7.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer 

Utifrån Skövde kommuns strategiska mål som bland annat innebär att Skövde kommun 
ska vara en kundorienterad och effektiv organisation, kommer socialnämnden fokusera 
på målen att öka klientens delaktighet, samt att utveckla och förbättra kvaliteten i 
nämndens verksamheter. Följande fokusområden kopplade till målen kommer nämnden 
arbeta med under perioden; 

• implementera arbetsmodellen Integrerad Psykiatri, 
• ta fram strategiska planer för olika områden inom verksamheten 
• förbättra kvalitetsarbetet. 
• skapa jämförelsenätverk för socialpsykiatri 

Förvaltningen har under 2012 påbörjat ett arbete med att ta fram ett ledningssystem för 
kvalitet. Alla verksamheter har tagit fram och beskrivit sina processer.  Ett system 
kommer under 2013 att byggas runt processerna där också egenkontroll och 
riskanalyser ingår. Processerna är sedan en grund för verksamheterna i deras 
förbättringsarbete. 

Socialförvaltningen har för avsikt att ta fram strategiska planer för förvaltningens olika 
verksamheter. För socialpsykiatriska avdelningen finns redan en strategisk plan som 
reviderats under hösten 2012. Socialnämnden har också gett förvaltningen i uppdrag att 
ta fram en strategisk plan för familjerätten. På vuxenavdelningen pågår kartläggningar 
inom försörjningsstödsenheten och missbruksenheten som sedan ska kunna ligga till 
grund för strategiska planer. 

Utveckling av kvalitet och effektivitet kräver till del nya arbetssätt och nya tekniska 
lösningar. Under 2012 har ett projekt genomförts med en pilotgrupp som i sitt dagliga 
arbete ute i verksamheterna har använt iPads för att bla öka effektiviteten. Om projektet 
uppvisar ett bra resultat är avsikten att gå vidare och permanenta arbetssättet. Teknisk 
utveckling och en förvaltning där användningen av datorer ökat betydligt de senaste 
åren kräver ökade resurser. 

Implementering av ny metod inom det socialpsykiatriska området, Integrerad Psykiatri, 
med funktionen Case Managers pågår och utbildningsinsatsen fortsätter under 2013 
med statliga medel. 

Implementeringsarbetet har bedrivits i samverkan med regionen i ett ettårigt pilotprojekt 
där Case Managers i båda organisationerna har tillämpat metoden utifrån angiven 
praxis. Resultaten i varje unikt ärende kopplat till projektet kommer att mätas i regionens 
nationella kvalitetsregister, stora kvalitetsstjärnan och redovisas i början av 2013. Båda 
organisationerna har uppmärksammat en förbättrad samverkan, färre inläggningar och 
ett ökat välbefinnande hos individerna. 
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Dialogen med förvaltningens redan uppbyggda jämförelsenätverk kommer att fortsätta 
för att undersöka om intresse finns för att arbeta med jämförelser runt resurser, insatser 
och behov inom området socialpsykiatri. Ett sätt att jämföra sig med andra kommuner är 
att delta i socialdepartementets plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa, PRIO. 

7.3.3 Medarbetare & chefer 

Målet för 2012-2014 är att få ett nöjd medarbetar index och ett nöjd chefsindex på 85. 
För att uppnå målet avser socialnämnden bland annat att fokusera på att; 

• Ta fram en kompetensplan för förvaltningens personal. 
• Arbeta vidare med den modell där medarbetare ges möjlighet att lämna 

synpunkter och påverka avgörande frågor i förvaltningen. 

En kompetensplan har tagits fram för hela socialförvaltningen. Utifrån planen har 
prioriteringar gjorts och under 2012 har förvaltningen haft föreläsningar kring 
dokumentation och psykiska funktionsnedsättningar. Planen kommer revideras senast 
under våren 2013 för att följa de behov som finns i förvaltningen. En kompetensplan 
möjliggör en mer långsiktigt planering och kan säkerställa att personalen ges relevant 
fortbildning. Personal som dagligen hanterar utsatta människors privatliv behöver 
vägledning från närmaste chef på flera områden i yrkesutövningen. För både 
personalens egen skull men främst för målgruppens behov krävs också extern 
handledning av god kvalitet. 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete där alla medarbetare i förvaltningen är delaktig i 
processen genom att viktiga frågor lämnas ut till alla arbetsplatsers APT för synpunkter. 
Dessa sammanställs därefter och granskas. Synpunkterna kan sedan innebära 
förändringar av det slutliga förslaget. Det skedde bla vid den organisationsförändring 
som genomfördes 2010. APT är ett viktigt verktyg i utvecklingen av verksamheten och 
sker regelbundet på alla arbetsplatser. 

7.3.4 Ekonomi 

Ekonomi målet för 2012-2014 är att 

• 50 % av placeringar på hem för vård eller boende (HVB), konsulentstödda 
familjehem och andra köpta boendeplatser skall ske på upphandlade platser. 

Under perioden 2012-2014 har socialförvaltningen under perspektivet ekonomi valt att 
fokusera på köpt vård, vilket är en av nämndens största kostnader. I huvudsak skall 
upphandlade behandlingshem användas men i undantagsfall kan placering ske på andra 
behandlingshem om klientens specifika behov så kräver. 

För närvarande har förvaltningen endast avtal med behandlingshem som riktas mot 
missbruksvård. Genom att upphandla mer av den köpta vården kan kostnaderna 
minskas. Arbetet har påbörjats under 2012 med att upphandla behandlingshem och 
konsulentstödda familjehem för barn och unga samt boendeplatser för socialpsykiatrin. 

7.4 Intern kontroll 
Socialförvaltningen har sedan några år tillbaka årligen tagit fram en internkontrollplan 
som sedan följts upp och rapporterats till socialnämnden. Tyngdpunkten i dessa planer 
har från början legat på risker inom ekonomiområdet.  I internkontrollplanen för 2012 
innefattas även kontroller avseende tillgänglighet och handläggning. Anhörigstöd är en 
relativt ny arbetsuppgift för socialförvaltningen och i nuvarande plan kommer kontroll ske 
för att se om förvaltningen följer uppgjord rutin. Delar av planen kommer att kopplas till 
målen i nämndens styrkort och intentionen inför kommande internkontrollplaner är att är 
att få en än bredare internkontroll med mer fokus på verksamhetsfrågor. I planen för 
2012 finns också några kommungemensamma kontroller med. 

En internkontrollplanför 2013 har ännu inte fastställts, utan planeringen är att detta ska 
ske i slutet av 2012. Enhetscheferna kommer då tillsammans med avdelningschefer gör 
en risk- och väsenlighetsanalys av verksamheternas processer.  Utifrån resultatet 
prioriterar ledningsgruppen vilka processer och vilka delar av processen som ska 
kontrolleras.  Förslaget tas upp för dialog med socialnämnden som sedan beslutar om 
internkontrollplanen.  
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En tjänsteman genomför kontrollerna på de olika avdelningarna och vid årets slut görs 
en återrapportering till nämnden. Om några oegentligheter skulle framkomma under året 
ska förvaltningschefen omedelbart informera nämnden om det inträffade. 

Några av de områden som kan vara aktuella att granskas i internkontrollplanen för 2013 
är: 

• Utbetalningar.  Stora utbetalningar görs dagligen från förvaltningen och det är 
viktigt att processen är säker och att rätt personer fattar beslut. 

• Behörighet till verksamhetssystem. Socialförvaltningen hanterar ständigt 
sekretessbelagda uppgifter angående enskildas personliga förhållanden och det 
är av oerhörd vikt att endast behörig personal kan ta del av uppgifterna. 

• Tillgänglighet.  Tillgänglighet är en del av en god service till kommuninvånarna. 
• Handläggning.  En korrekt handläggning är viktig ur rättsäkerhetssynpunkt. 
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8 Tekniska nämnden (Skattefinansierad verksamhet) 

8.1 Sammanfattning 
Tekniska nämnden har tagit till sig och beslutat om mål/strategier som strävar mot 
kommungemensamma mål.  Aktiviteter kommer tas fram av förvaltningen och kvittens 
på dessa beslutas av Tekniska nämnden. 

Nämnden engagerar sig särskilt mycket i ambitionen att minska våra verksamheters 
miljöbelastningar, men har också stort fokus på effektivitet. 

Tekniska nämnden kommer att hantera de ekonomiska förutsättningarna år 2013 genom 
vissa anpassningar av ambitions- och kvalitetsnivåer. Dock upplevs kommunfullmäktiges 
plan på att begränsa interna ersättningshöjningar till lägre än löne- och 
kostnadsökningar är ett indirekt sparbeting på ca 2 %/år för nämndens 
utföraravdelningar som inte är långsiktigt hållbart. 

Det är vitalt för kommunen att öka det ekonomiska utrymmet för underhåll och denna 
strävan har nämnden ständigt framför ögonen. 

Nämnden har en relativt god beredskap för att kunna hantera förändrade förutsättningar 
på kort varsel.   

Förvaltningens personal utvecklar sig hela tiden och viljan att göra ett bra jobb lyser 
verkligen igenom. 

8.2 Nämndens ansvarsområde 
Verksamhetsansvar 

Inom Skövde kommun, som geografiskt område, ansvarar Tekniska nämnden för 
investering, drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator, vägar och parker. 
Nämnden tillhandahåller också interna tjänster såsom fastighetsförvaltning, lokalvård 
och fastighetsskötsel. Dessutom ansvarar nämnden för de taxefinansierade 
verksamheterna elnät, VA, drift av flygplatsen, fibernät och delar av renhållningen. 

Verksamhetsidé  

Tekniska nämnden är en utförarnämnd, som tillhandahåller tjänster åt primärt 
kommunens verksamheter, men har också ett särskilt ansvar för den yttre miljön i 
kommunen. Nämnden ska på ett kostnadseffektivt sätt utföra den service och de 
tjänster som kommunfullmäktige uppdragit eller som beställs av andra. Tekniska 
nämnden ska jobba för långsiktigt hållbara anläggningar med god funktionalitet, hög 
driftsäkerhet och som dessutom är estetiskt genomtänkta. 

Ekonomiska förutsättningar 

Enligt tabell nedan framgår kommunfullmäktiges ekonomiska plan=bidrag för tekniska 
nämndens anslagsverksamhet de kommande åren. 

                                                    2010         2011       2012       2013       2014      2015 

Årets ram  (mnkr)                101 771   102 137   85 165   72 451    87 577   96 674 

Affärsverken som tekniska nämnden ansvarar för ska finansieras helt genom 
taxor/avgifter. 

Affärsverksamhet                        Omsättning 2012           Bedömd Oms 2014 
VA                                                     75 mnkr                           80 mnkr                           
Biogas                                               ,5 mnkr                          Ej ansvar TEN! 
Elnät                                                 65 mnkr                           70 mnkr 
Fibernät                                              5 mnkr                             6 mnkr 
Avfall                                                   4 mnkr                             5 mnkr 

Kommunens investeringar ligger under planperioden på nivån runt 300 mnkr per år och 
stor del förverkligas i huvudsak av tekniska nämnden. Internbudget 2013 per avdelning 
finns i bilaga 4. 
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Organisation/Personal 

Förvaltningens verksamheter leds av 16 chefer och ungefär lika många 
arbetsledare/områdesansvariga. Enheterna är inordnade i 7 avdelningar. 

Förvaltningen har 344 månadsanställda (per 30/6 2012) och bedömningen är att det blir 
något färre under planperioden. Övergripande har vi en ganska jämn könsfördelning, 
men snedfördelningen är stor inom vissa enheter. Sjukfrånvaron är på en låg nivå och är 
svår att minska ytterligare. Det kommer att bli och är redan idag vissa svårigheter att 
rekrytera ingenjörer, chefer och vissa specialistfunktioner. 

Utöver alla de kommunala anläggningar som dagligen hanteras har förvaltningen i 
princip fyra huvudanläggningar där verksamheten styrs ifrån; Skövde Stadshus, 
Kommunverkstaden Hasslum, Skövde Reningsverk Aspelund och Lönnen badhusgatan. 

Samarbetspartners 

En stor del av nämndens verksamhet utförs av upphandlade entreprenörer. För att inte 
vara helt beroende av entreprenörer har beslutas att minst försöka hålla en 
grundbemannaning inom de flesta ansvarsområdena. Detta för att kunna bibehålla 
kompetens och växla upp om förutsättningar förändras. 

Avfall Östra Skaraborg och Skövde Värmeverk AB är två intressenter som förvaltningen 
har mycket samverkan med. 

8.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld 

8.3.1 Kund & samhälle 

Tekniska nämnden kommer att fokusera på följande mål och strategier inom 
perspektivet kund och samhälle, som skall bidraga till att Skövderegionen skall vara 
känd som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra. 

Mål och strategier 

Skövde har invånare som är nöjda med den tekniska service som utförs 

    -Verka för att samma kvalitetsnivåer ska gälla i Skövde tätort som i yttertätorter 

    -Tydlig och rak information till kommuninvånare 

    -Riktade medel för ungdomars påverkan 

Minska miljöbelastningen 

    -Energieffektivisering 

    -Bättre och mindre kemikaliehantering 

    -Successivt ställa högre krav på miljöhänsyn vid upphandling 

God tillgänglighet på parkeringsplatser 

    -Följa parkeringsbeteenden och agera utifrån detta 

  

Bedömt Nuläge  

Tekniska nämndens levererade tjänster upplevs som bra. Det finns flera undersökningar 
som visar på detta till exempel medborgar-, gatu/park- och elnäts undersökning. Skövde 
har en trivsam stadsmiljö! 

Tekniska nämnden tror på att stimulera ungdomars medverkan. 

Miljökunskap inom förvaltningen är god. Tekniska förvaltningen agerar också 
kommunövergripande. Vi är mindre bra på miljökrav vid upphandling. 

  

Omvärldsanalys 

Befolkningen ställer högre krav och har tydliga förväntningar. 
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Lagstiftare ställer högre och högre krav, vilket höjer kompetensbehovet och driver 
kostnader. 

Ett förändrat klimat gör att nämnden behöver ha en beredskap för att hantera 
extraordinära händelser. 

Det finns få forum för ungdomar och personer med annan kulturell bakgrund att påverka 
nämndens verksamhet/inriktning. 

8.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer 

Tekniska nämnden skall arbeta på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att 
ge kommuninvånarna bästa valutan för pengarna. Tekniska nämnden kommer att arbeta 
med att säkerställa trygga rutiner och ta fram tydliga mätvärden för målsättningar, för att 
bättre kunna styra utvecklingen. Tekniska Nämnden har valt att fokusera 
utvecklingsarbetet inom perspektivet kvalitet & effektivitet för planperioden till följande 
två mål med underliggande strategier: 

  
Mål och strategier 

Kostnadseffektiv verksamhet 

     -Utveckla förvaltningens internkontroll 

     -Förbättrade inköps- upphandlingsrutiner 

     -Mätbar verksamhet (kostnad, kvalitet, nivå) 

     -Tydliggöra och förbättra uppdragshantering 

Gott samarbete med andra som kan gynna nämndens verksamheter 

     -Initiera och utveckla samarbete med likvärdiga organisationer regionalt. nationellt 
och    
      internationellt. 

  
Bedömt Nuläge  

Förvaltningen har idag en effektiv verksamhet. Långsiktiga planer kan bli bättre, men vi 
är på god väg. 

Områden som finns utvecklingspotential inom är: 

-strukturerad internkontroll. 

-jämföra oss med andra (benchmarka). 

- underlag för att veta hur vi ligger till. 

-tydliga uppdrag och kvalitetsnivåer. 

-ta oss an/nyttja teknikutveckling. 

Det var länge sedan vi deltog i något EU-projekt. 

Många av förvaltningens tjänster är konkurrensutsatta och bästa möjliga utförare 
värderas löpande. 

Förvaltningen jobbar fortlöpande för att minimera driftstörningar och säkra upp våra 
anläggningar och vi har en bra organisation för att hantera extraordinära händelser. 

  
Omvärldsanalys 

Förvaltningens och chefernas administrativa uppgifter ökar (mer introvert). 

Historiskt har Skövde bedrivit sina verksamheter i egen regi och förvaltningsform, men 
trenden är renodling och andra driftsformer såsom bolag/kommunalförbund/gemensam 
nämnd. 

Utförare av teknisk verksamhet kan alltid ifrågasättas, varför den egna regiverksamheten 
måste kunna tåla en jämförelse med den privata marknaden. 
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Många väljer att samarbeta över kommungränser. 

Nyckeltalsjämförelser är svåra att göra och måste göras med stor försiktighet. 

8.3.3 Medarbetare & chefer 

Mål och strategier 

För att Tekniska nämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare, där chefer och 
medarbetare har möjlighet att växa i sina olika roller, kommer nämnden att fokusera på 
följande mål med strategier under kommande mandatperiod: 
 

Säkerställd kompetensförsörjning 

- Medarbetarengagemang 

- Marknadsföra tekniska nämnden/förvaltningen 

- Skapa förutsättningar att anställa fler yngre 

Socialt ansvarstagande 

-Bereda arbetsmöjlighet för personer i utanförskap 

-Bra förutsättningar för handledning 
 

Bedömt Nuläge 

Tekniska förvaltningens medarbetare upplever att förvaltningen i grunden har mycket bra 
personal och en god organisation. Vi har ligger bra till i medarbetarenkätundersökning 
och jobbar för förbättringar. 

Områden med utvecklingspotential: 

-vi kan förbättra medarbetarengagemanget. 

-att synliggöra medarbetare och stimulera initiativ 

-vi är relativt okända som arbetsgivare och har en negativ image. 

-vi behöver stärka medarbetares upplevelse av kommunen som arbetsgivare. 

Det finns en intressekonflikt mellan ökat socialt ansvarstagande och bedriva en 
kostnadseffektiv verksamhet, vilket kan vara svårt att hantera. 

Tekniska förvaltningen är för mångfald och har också en hel del personer anställda med 
annan kulturell bakgrund. 
 

Omvärldsanalys 

Det ställs stora krav och förväntningar på chefer, vilket gör chefskapet tufft. 

Kommuninvånare ställer allt högre krav på tillgänglighet och omedelbar respons, vilket 
kan kräva förändrade arbetssätt eller arbetstider. 

Inom vissa sektorer är det svårt att rekrytera personal och Skövderegionen behöver på 
ett bättre sätt attrahera ingenjörer och teknisk personal. 

8.3.4 Ekonomi 

Mål och strategier 

För att bidra till god ekonomi kommer Tekniska nämnden fokusera på två mål som 
handlar om att förbättra och ifrågasätta att vi får ut maximalt av insatt kapital. 
 
Effektiv lokalförsörjning 

    -Långsiktighet och tydliga ansvarsgränser 
 
Värdesäkra anläggningar 

     -Rätt underhållsnivåer 
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Bedömt Nuläge 

Taxefinansierade verksamheter har låga taxor/avgifter. Behovet av anpassningar av 
teknisk försörjning när Skövde växer är en ekonomisk belastning på våra affärsverk och 
som behöver beaktas mycket mer framöver. Det finns därav ett starkt behov av att 
förbättra kassaflödet inom VA och Elnät. 

Kapitalförstöring pågår, eftersom vi har för låga underhållsnivåer. 

Bristande fastighetsunderhåll har i vissa fall blivit till arbetsmiljö- och hälsorisker. 

Inom tekniska nämnden råder en mycket god budgetföljsamhet (undantaget 
extraordinära händelser). Osäkerhet finns om vi får ut maximalt av insatt kapital, 
eftersom jämförelser är svåra! 

Fastighetsansvariga agerar aktivt för en optimerad kommunal lokalförsörjning. 

Tekniska nämnden har många medfinasierade projekt med till exempel Trafikverket. 

  

Omvärldsanalys 

Kommunens övergripande ekonomiska möjligheter påverkar nämndens verksamheter 
mycket. 

Outsourcing minskar eller varierar i alla fall kraftigt över tid i vårt land. 

En kommunövergripande översyn av tillgångar och hur dessa kan bidra till en fortsatt 
tillväxt i Skövderegionen, kan komma att påverka nämndens ansvar på ett påtagligt sätt. 

Det blir allt mer snabba förändringar avseende lokalbehov för kommunens 
"kärnverksamheter", vilket Tekniska nämnden får försöka anpassa sig till. 

8.4 Intern kontroll 
Under år 2012 har ett arbete med att utarbeta gemensam struktur för den interna 
kontrollen inom Skövde kommun startats upp. Arbetet har skett i en grupp av ekonomer 
från både ekonomistab, ekonomienheten och övriga förvaltningar. En väsentlighets- och 
riskanalys över rutiner inom redovisning och inköp genomfördes under hösten 2011. 
Tanken är att successivt utveckla den interna kontrollen i kommunen med gemensamma 
metoder och styrdokument. Uppföljningen av de centrala kontrollområdena 
representation, inköpsrutiner vid ramavtal samt mutor och gåvor är idagsläget ej 
återrapporterat. Tekniska nämnden har beaktat dessa områden vid framtagandet av 
kontrollplanen för Tekniska nämnden som kommer att beslutas under 2012. 

I Tekniska förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys var risken större för fel vid 
hantering av leverantörsfakturor (fel mängd, pris, leverans) på grund av den mängd 
fakturor som hanteras. Andra områden som fick en hög riskbedömning handlade om 
information till allmänheten, it-användandet, introduktion till nyanställda och kontroller på 
utfört arbete samt att fakturering görs. För att komma igång med det praktiska 
internkontrollarbetet har Tekniska nämnden avgränsat kontrollplanen till områden inom 
ekonomiperspektivet, för att på sikt komma in på andra perspektiv. 

Under 2013 skall Tekniska nämnden genomföra kontroller enligt en internkontrollplan 
som beslutas under 2012 samt starta upp ett arbetssätt kring granskning och 
återrapportering. I Tekniska nämndens kontrollplan är förslaget att kontroller ska göras 
inom följande områden: 

• Hantering av tilläggsbeställningar 
• Kontroll av leverantörsfakturor (mängd, pris, leverans, avtalstrohet) 
• Faktureringsrutiner (till kund) 
• Representation 
• Mutor/Bestickning 
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9 Utbildningsnämnden 

9.1 Sammanfattning 
Konkurrensen om eleverna inom utbildningsområdet, främst vad avser gymnasiet, 
kommer att vara fortsatt stor de närmsta åren. Elevkullarna fortsätter att minska under 
ytterligare några år för att därefter stabilisera sig, men än dock ligga kvar på en i 
jämförelse med åren före 2010 låg nivå. Den öppna marknaden, med konkurrens från 
både friskolor och andra kommuner, gör att det blir än viktigare för oss att marknadsföra 
vår verksamhet på ett sådant sätt att vi lockar elever till våra utbildningar. Därför kommer 
nämnden även fortsättningsvis att erbjuda ett brett programutbud. Dock kommer en 
översyn av inriktningar och profiler att ske så att verksamheten blir så ekonomiskt 
effektiv som möjligt. 

Inom Skaraborg behöver andelen högskoleutbildade öka. Därför är det viktigt att 
Gymnasium Skövde kan erbjuda möjligheten att nå grundläggande högskolebehörighet 
även för de elever som studerar vid våra yrkesprogram. Under 2013 kommer ett arbete 
genomföras för att säkerställa att möjligheten till att nå högskolebehörighet för samtliga 
elever som så önskar verkligen finns. Detta kommer innebära en del samläsningar mellan 
skolorna (eventuellt också inklusive vuxenutbildningen) och gemensam schemaläggning. 

Det systematiska kvalitetsarbetet, som styrs av den nya skollagen, har under 2012 
formaliserats i en plan som styr uppföljningen av verksamhet, ekonomi och personal 
(SVEP). Detta arbete kommer att implementeras under 2013. En utveckling av vårt sätt 
att mäta verksamhetens effekt på kunskapsutvecklingen kommer att ske. Härvid handlar 
mycket om att säkerställa att rätt uppgifter lämnas till bl.a. SCB så att tillförlitligheten på 
indikatorerna ökar. 

När det gäller Vuxenutbildningen behöver denna ses över så att den när det gäller 
yrkesutbildningar erbjuder det som efterfrågas av marknaden. En bättre samverkan inom 
kommunen, med arbetsförmedlingen samt mellan kommunen och arbetslivet för att 
identifiera behovet av arbetskraft behöver utvecklas. Idag finns ett samarbete med 
kommunens arbetsmarknadsavdelning men detta skulle kunna utvecklas än mer om 
avdelningen knöts närmare Utbildningsnämnden. 

Under 2012 har en projektplan tagits fram för samverkan skola-arbetsliv. Ett projekt som 
delfinansieras av kommunstyrelsen. Under 2013-14 ska denna arbetsplan 
implementeras i verksamheten. Syftet är att öka samverkan mellan skola och arbetsliv 
från förskolan till gymnasiet. Projektet delas mellan Skolförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen men kommer att arbetsledas av Utbildningsförvaltningen. Detta 
projekt kommer att vara en prioriterad verksamhet under de närmsta två åren. Målet är 
att verksamheten efter två år är så inarbetad att inga ytterligare åtgärder krävs när 
projektet är avslutat. 

Den nya ledningsorganisationen för Utbildningsförvaltningen som sjösattes vid 
halvårsskiftet 2012 ska nu fortsätta att implementeras. Strävan är att det på 
enhetschefsnivå ska ske så små förändringar som möjligt under de närmsta åren i syfte 
att ge chefer, övrig personal och elever arbetsro och trygghet. En annan viktig del när 
det gäller personalen är att se över läraruppdraget och vad som däri ska ingå samt hur 
tiden på bästa sätt ska fördelas. Ett arbete gällande detta har påbörjats och målet är att 
det under 2013 skall implementeras ett helt nytt sätt att beräkna tjänster på. 

De elevgrupper som idag finns på gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen och 
inom ramen för uppföljningsansvaret går ofta en väldigt oviss framtid till mötes när de 
lämnar nämndens ansvarsområde. Genom att under de närmsta åren utveckla 
samverkan med Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsavdelningen är förhoppningen 
att kunna motverka ett eventuellt utanförskap för dessa individer. Likaså behöver 
samverkan mellan grund- och gymnasieskolan vad avser dessa elevgrupper öka. Detta 
så att bästa möjliga stöd kan ges vilket i sin tur ökar förutsättningarna för eleverna att få 
ett drägligt liv efter det att de lämnar gymnasiet. Strävan är att denna fråga lyfts upp och 
blir kommunövergripande då den på olika sätt berör samtliga nämnders verksamhet. 

Arbetet med att utveckla förvaltningens lokaler så att de blir både ändamålsenliga och 
hälsosamma kommer att fortsätta.  
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Likaså fortsätter den förtätning av våra lokaler som påbörjats under 2012. Detta i syfte 
att minska den totala lokalytan för förvaltningen. För att möjliggöra en strategisk och 
långsiktig planering för förvaltningens lokaler och dess underhåll efterfrågas en 
avdömning i frågan gällande gymnasiecampus eller inte. Genom att inte ha några tydliga 
direktiv i frågan kan inte heller rätt åtgärder vidtas i befintliga lokaler. 

Satsningen på informations och kommunikationsteknik (IKT) kommer att fortsätta. 
Kompetensutvecklingsinsatser för både pedagoger och skolledare kommer även 
fortsättningsvis att genomföras kontinuerligt. Ytterligare insatser för att utveckla 
skolledarnas roll inom IKT kommer att genomföras. En utvärdering kring satsningen på 
en-till-en datorer kommer att genomföras under första halvåret 2013. 

Arbetet med intern kontroll för Utbildningsnämnden kommer att påbörjas under 2013. En 
plan för den interna kontrollen under året kommer att utgöra grunden för detta arbete. 

  

9.2 Nämndens ansvarsområde 
Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för den kommunala gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Nämnden har även ett informationsansvar för 
ungdomar under 20 år som inte studerar på gymnasieskolan. 

Verksamheten regleras genom bestämmelser i bl. a skollag, gymnasie- och 
gymnasiesärskoleförordning samt vuxenutbildningsförordning. 

Gymnasium Skövde omfattar 17 nationella program samt fem introduktionsprogram. 
Antalet elever uppgår till ca 2 200 och av dessa kommer 39 procent från annan kommun. 
Drygt 20 procent av i Skövde folkbokförda elever studerar i annan kommuns 
gymnasieskola eller på friskola. Gymnasium Skövde ingår i samverkansområdet 
Gymnasium Skaraborg där eleverna fritt kan välja gymnasieutbildning inom de 12 
samverkande kommunerna. Inom Skövde kommun finns fem fristående gymnasieskolor. 
Sammantaget innebär det att gymnasieverksamheten är konkurrensutsatt. 

Gymnasiesärskolan erbjuder sju program. Elevantalet uppgår till 96 och av dessa 
kommer 55 procent från annan kommun. 

Vuxenutbildning Skövde erbjuder grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt yrkesutbildning. 
Vuxenutbildning Skövde har totalt ca 1 200 studerande (på heltid, deltid eller distans i 
egen regi eller hos annan utbildningsanordnare). 

Utbildningsförvaltningen har även ansvar för Gymnasium Skaraborg antagningskansli. 

Det totala antalet anställda (inkl. visstidsanställda) inom utbildningsförvaltningen är cirka 
480. 

Nämndens ram för år: 

- 2013 är 231 275 tkr 

- 2014 är 234 422 tkr 

- 2015 är 243 572 tkr 

Nämndens målbild är att samtliga elever uppnår minst godkända betyg. 

9.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld 

9.3.1 Kund & samhälle 

Utbildningsnämndens kärnverksamheten är utbildning. Nämnden avser därför att för 
detta perspektiv fokusera på två av Kommunfullmäktiges mål; 

"Andelen Skövdebor med högskoleutbildning har ökat under perioden 2011-2025. 
Ökningen har varit snabbare än genomsnittet för riket" 

Nämndens mål; Samtliga elever uppnår minst godkända betyg. 
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"Skövde är 60 000 invånare år 2025" 

Nämndens mål; Vi är centrum i Skaraborg vad gäller vuxenutbildning. 
 
Följande strategier/framgångsfaktorer har analyserats utifrån en strukturerad metod för 
att bedöma verksamhetens nuläge. Analysen innehåller fyra steg: 
• Iakttagelse 
• Bedömning 
• Slutsats 
• Rekommendation 

  
*Alla elever ges möjlighet att nå grundläggande högskolebehörighet 

Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola 
uppgick våren 2011 till 87,5 procent vilket ligger i paritet med medelvärdet för riket 
(87,0). För yrkesprogrammen inom Gymnasium Skövde är resultaten stabilt mycket goda 
och betydligt högre än riket. Vad gäller studieförberedande program är resultaten 
däremot sämre än riket. Ett analysarbete över resultaten har påbörjats inom 
förvaltningen men behöver utvecklas ytterligare på enhetsnivå. Aktivitet för att stödja 
detta finns i perspektivet "Kvalitet och effektivitet i våra processer" under strategin 
"Utvecklade verktyg för att mäta verksamhetens effekt på elevernas 
kunskapsutveckling". 

På två av Gymnasium Skövdes yrkesprogram, Vård- och omsorgsprogrammet samt 
Barn- och fritidsprogrammet, läser eleven grundläggande behörighet inom 
programfördjupningen. På de andra yrkesprogrammen kan eleven läsa in grundläggande 
behörighet genom att välja utökat program eller som individuellt val. 
 
Vuxenutbildningen erbjuder kompletteringskurser för att den studerande ska få 
grundläggande och särskild högskolebehörighet. 

Vi behöver säkerställa att alla elever som önskar, kan läsa de kompletterande kurser som 
behövs för att nå grundläggande högskolebehörighet. 
 
 
*Vi erbjuder ett brett programutbud. 

I samverkansområdet Gymnasium Skaraborg erbjuds samtliga nationella program. 

Inom Gymnasium Skövde erbjuds alla nationella program förutom Hotell och Turism 
programmet. 

Av gymnasiesärskolans totalt tio program erbjuder Gymnasium Skövdes 
gymnasiesärskola sju program. 

Eleverna har ett brett programutbud att välja mellan. 

Inga ytterligare insatser krävs för att nå målet. 

 
*Fortsatt kvalitativt god elevhälsa. 

Gymnasieskolorna har tillgång till de kompetenser som enligt skollagen ska finnas i 
elevhälsan. 

Gymnasium Skövdes elevhälsa är från och med hösten 2012 samlad under en 
enhetschef och förutsättningar för en likvärdig och kvalitativ elevhälsa har därmed ökat. 
 
Vuxenutbildningens elever omfattas inte av kraven i skollagen kring elevhälsa. 
 
Respektive enhet har tagit fram handlingsplaner utifrån resultatet av enkäten kring 
gymnasieungdomarnas psykiska hälsa och aktiviteterna påbörjas under hösten. 
 
   
*Elever erbjuds särskilt stöd efter behov. 

I Skövde och i riket har kvinnorna under lång tid haft ett högre betygsgenomsnitt än män. 
Skillnaden mellan män och kvinnors genomsnittliga betygspoäng i Skövde är större än i övriga riket. 
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I samtliga analyser av elevernas resultat ska skillnader mellan män och kvinnor belysas. 

Gemensamma rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp elever i behov av 
särskilt stöd inom gymnasieskolan har tagits fram. 
 
Inom vuxenutbildningen har ett ökat behov av elevstöd identifierats. Orsaken är bland 
annat att reglerna för gymnasial vuxenutbildning har förändrats samt att andelen 
analfabeter inom sfi har ökat. 

Ett fortsatt implementeringsarbete behöver genomföras för att säkerställa att alla 
medarbetare är väl förtrogna med och tillämpar de nya rutinerna. 

 
*Högpresterande elever har större möjligheter att utveckla spetskompetenser.  
 
Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två efter avslutad 
gymnasieutbildning är 63,1 procent vilket är bättre än tidigare år men lägre än rikets 66,8 
procent. Resultaten för Gymnasium Skövdes yrkesförberedande program ligger i nivå 
med rikets medan resultaten för studieförberedanden program ligger betydligt under 
riket sedan några år tillbaka. När det gäller andel elever med direktövergång till 
universitet eller högskola efter avslutad gymnasieutbildning är Skövdes resultat lägre än 
riket.  Även här behöver analysarbetet utvecklas ytterligare på enhetsnivå. Aktivitet för 
att stödja detta finns i perspektivet Kvalitet och effektivitet i våra processer under 
strategin "Utvecklade verktyg för att mäta verksamhetens effekt på elevernas 
kunskapsutveckling". 

Det finns möjlighet för grundskoleelever att välja ett särskilt matematik-
/naturvetenskapsspår för att utveckla spetskompetens. För att ta till vara dessa elevers 
specialintresse och ge dem möjlighet att utvecklas i gymnasieskolan behövs en 
gemensam strategi mellan skol- och utbildningsförvaltningen. Steg ett är att göra en 
inventering/nulägesanalys hur eleverna tas emot på gymnasiet idag. Inventeringen 
påbörjas hösten 2012.  

Inom gymnasieskolans nationella program erbjuds en specialkurs i engelska 
(Cambridge), spanska som andra språk (DELE) och Nationell idrottsutbildning (NIU). 
Eleverna kan även tentera av gymnasiekurser och på eget initiativ söka en högskolekurs. 
Det är däremot svårt för gymnasieskolan att erbjuda högskolekurser för enskilda elever. 

Elever på nationella program som önskar läsa utökat program kan erbjudas det i mån av 
plats i befintliga grupper, under förutsättning att det fungerar schematekniskt för eleven. 

I Strategisk plan med budget 2013-2015 är en av kommunfullmäktiges beslutade 
strategier att Gymnasium Skövde ska satsa på teknik och naturvetenskap. 

Att stimulera de högpresterande eleverna ska utvecklas ytterligare. 
 

*Vi har väl utvecklade former för elevinflytande. 

Elevernas formella inflytande på gymnasiet sker via utvecklingssamtal, klassråd, 
skolkonferens, program-/yrkesråd samt matråd. 

Elevkår finns nu på båda gymnasieskolorna. 

Elevenkäten för åk 2 visar att en hög andel av eleverna har svarat att de har inflytande 
över sin undervisningssituation samt att utvecklingssamtalet har handlat om deras 
utveckling och resultat. 

På vuxenutbildningen arbetar samtliga arbetslag systematiskt med elevernas inflytande 
över både form och innehåll. Vid individuella samtal med eleverna finns möjlighet att föra 
fram synpunkter på undervisningens innehåll och studietakt. 

Det finns fungerande former för formellt elevinflytande. 

Respektive enhet har tagit fram handlingsplaner utifrån resultatet av enkäten kring 
gymnasieungdomarnas psykiska hälsa. Aktiviteterna kring bland annat inflytande och 
delaktighet påbörjas under hösten. 
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*Entreprenöriellt lärande är en naturlig del av verksamheten 

Eleverna ges möjlighet att omsätta idéer till praktisk handling genom 
projektarbete/gymnasiearbete samt genom UF-företag och att vara 
sommarlovsentreprenör. 

Verksamheten behöver säkerställa att ett entreprenöriellt förhållningssätt tillämpas 
utifrån intentionerna i Gymnasiereformen 2011. 
 
Aktiviteter på enhetsnivå påbörjas under läsåret 2012/13. 
 

*Ingen mobbing/kränkningar förkommer 

I elevenkäten åk 2 framgår det av svaren att kränkningar förekommer. Rutiner för 
hantering av anmälda kränkningar enligt den nya skollagen har tagits fram och 
implementerats. Detta medför att huvudmannen i framtiden får en tydligare bild av 
omfattningen och de åtgärder som vidtas. 

Ett utvecklingsområde är dock äldre elevers bemötande av nya elever vid skolstart. 
 

*IKT (informations- och kommunikationsteknik) är ett naturligt redskap i 
undervisningen. 

Alla pedagoger har tillgång till en personlig dator och merparten av undervisningssalarna 
är utrustade med projektorer. Oavsett var undervisningen inom skolans lokaler bedrivs 
finns tillgång till trådlöst nätverk. 
Alla elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har en personlig dator. 
Skoldatatek har startats upp och programvaror för elever med läs- och skrivsvårigheter 
har köpts in. 

Lärplattformen Fronter är tillgänglig för samtliga elever och personal. 

Den tekniska utrustningen är fullgod. Användning av digitala läromedel är till viss del 
beroende av utbudet på marknaden. 

Kompetensutvecklingsinsatser, för både skolledare och pedagoger, inom IKT-pedagogik 
genomförs kontinuerligt. 

Skolledarnas roll vad avser implementeringen av IKT är fortsatt viktig. 
 

*Ändamålsenliga, tillgängliga och hälsosamma lokaler. 

Utbildningsförvaltningens lokaler är inte fullt ut anpassade efter dagens pedagogik då de 
inte alltid möjliggör ett flexibelt arbetssätt. 

Förvaltningens lokaler bedöms tillgängliga. 

Oavsett när nybyggnation av gymnasiesärskolan påbörjas ska nuvarande lokaler 
åtgärdas så att de håller en godtagbar arbetsmiljöstandard. 
 

*Vår vuxenutbildning har hög flexibilitet och stor bredd. 

Vuxenutbildning erbjuds inom Svenska för invandrare (sfi), Särskild utbildning för vuxna, 
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasial nivå samt 
yrkeshögskoleutbildningar. 

Vuxenutbildning Skövde anpassar i möjligaste mån utbildning och studieformer utifrån 
den enskildes behov. Utbildningar erbjuds både som lektionsbaserade studier och som 
närdistans. 

Tidigare utvärderingar visar att studieavbrotten varit höga i alla delar av verksamheten 
och resultatuppfyllelsen lägre i närdistans än inom lektionsbaserade studier på 
gymnasial nivå. Åtgärder för att komma tillrätta med detta har påbörjats och vårens 
sammanställning visar på att studieavbrotten minskat både för lektionsbaserade kurser 
och närdistans. 
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Samverkan inom kommunen och mellan kommun och arbetsliv för att identifiera 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft kan utvecklas ytterligare. Strävan är att föra 
arbetsmarknadsavdelningen närmare utbildningsverksamheten. 
 
*Vi har ett rikt utbud av kvalitativa eftergymnasiala utbildningar och 
yrkesutbildningar. 

Vuxenutbildning Skövdes eftergymnasiala utbildningar omfattar tre 
Yrkeshögskoleutbildningar. Vuxenutbildning Skövde har gjort en uppföljning av om de 
examinerade har arbete sex månader efter examensdagen. Resultatet för YH-
utbildningar avslutade under 2011 visar att av de som studerat till Hälso- och 
sjukvårdssekreterare är 83 procent (19 av 23) i förvärvsarbete och av de som läst 
Omsorgspedagog är det 86 procent (19 av 22). 
 
Vuxenutbildning Skövde har ett rikt utbud av yrkesutbildningar i egen regi främst inom 
vård-, bygg- och industrisektorn. Genom samverkan inom Östra Skaraborg och genom 
ramavtal med privata leverantörer ökas utbudet ytterligare. 
 
Utbildningarna lockar deltagare från hela Skaraborg men också från övriga landet. 
 
Utmaningen är att skapa utbildningar som motsvarar samhällets behov. 
 
*Vi bedriver en kvalitativ sfi-utbildning. 
 
Vuxenutbildning Skövde bedriver en flexibel sfi-utbildning året runt och elever antas 
kontinuerligt. Aktiviteter för att utveckla sfi-undervisningen har genomförts och bland 
annat har schemat för de tre studievägarna lagts parallellt. Det har underlättat 
samverkan mellan lärarna som därmed kan bedriva en mer varierad och flexibel 
undervisning. I augusti 2012 startade en webbaserad sfi/närdistans för elever i kurs C 
och D. 
 
Sfi-elever kan söka flera av de yrkesutbildningar med språkstöd som Vuxenutbildning 
Skövde erbjuder. Dessa yrkesutbildningar är dock kostnadskrävande. 

Under 2012 har antalet elever inom sfi ökat med 35 procent, vilket motsvarar 60 elever. 
Av dessa är även antalet analfabeter fler än tidigare. 
 
Samtliga tillsvidareanställda sfi-lärare är behöriga. 
 
Sfi samverkar med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. 

Inga ytterligare åtgärder behövs.  
 

9.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer 

  
Nämndens mål för perspektivet är att verksamheten kännetecknas av hög kvalitet och 
effektivitet. 

Följande strategier/framgångsfaktorer har analyserats utifrån en strukturerad metod för 
att bedöma verksamhetens nuläge. Analysen innehåller fyra steg: 
• Iakttagelse 
• Bedömning 
• Slutsats 
• Rekommendation 
 
*Prioriterad kvalitetsuppföljning 

Med anledning av den nya skollagen har en plan för nämndens systematiska 
kvalitetsarbete tagits fram under 2012. Implementering av systemet för att följa upp 
verksamhet, ekonomi och personal (SVEP) på enhetsnivå har påbörjats och beräknas 
vara genomfört till starten av läsåret 2013/2014. Dokumentation sker i det digitala 
verktyget Stratsys. 
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På enhetsnivå behöver planer för enhetens inre systematiska kvalitetsarbete tas fram 
tillsammans med medarbetare och elever. 

Skolinspektionen genomför under hösten 2012 en utbildningsinspektion i Skövde 
kommun där de bland annat granskar det pedagogiska ledarskapet och utvecklingen av 
utbildningen. 
 
Utifrån Skolinspektionens beslut bör nya aktiviteter på enhetsnivå samt ev. även på 
nämndsnivå läggas ut.  

    
*Utvecklade verktyg för att mäta verksamhetens effekt på elevernas 
kunskapsutveckling. 

I nämndens styrkort för 2012 finns nya resultatmått med målvärde och för de resultat 
som bedöms med processmått har bedömningsnivåer tagits fram. 
 
För alla skolformer finns förslag på uppföljningstal. Skolinspektionens tillsyn ger underlag 
för beslut om vilka som bör analyseras på enhetsnivå. 
 
I samverkansavtalet för Skaraborgs vuxenutbildning finns gemensamma 
mått/kvalitetsindikationer som ska användas som nya styrtal och uppföljningstal. 
 
Verksamheten behöver få en gemensam bild av att mått är ett sätt att visa uppnått 
resultat.     
 
Tilliten till resultatmått behöver förstärkas i verksamheten och för att få tillförlitliga 
indikatorer på verksamhetens resultat krävs även en kvalitetssäkring av inlämnade 
uppgifter. I nämndens Intern kontrollplan för 2013 finns ett kontrollmoment avseende 
rutiner för inlämning av uppgifter till SCB. 

 
*Vår personalresurs används på ett för verksamheten effektivt sätt.  

En organisationsförändring gällande ledningsfunktion genomfördes 2012 . Syftet med 
förändring var ytterst att skapa mer tid för rektorerna att ägna åt det verksamhetsnära 
ledarskapet. Effekterna av förändringen ska utvärderas under 2013. 

Då arbetsbelastningen för lärarna upplevs som hög ska den totala arbetstiden 
genomlysas. En diskussion om hela läraruppdraget behöver ske med fokus på 
verksamhetens behov och mål. 

För att använda personalresursen på ett för verksamheten effektivt och uthålligt sätt 
krävs medvetna beslut kring hur fördelningen sker (personalhushållning). Ett första steg 
är en gemensam personalplanering inom Gymnasium Skövde och ett nytt sätt att 
beräkna tjänsterna på. 

Aktivitet för utvärderingen av ledningsorganisationen samt för en översyn av 
tjänstefördelningsmodellen bör genomföras under året. 

 
*Chefer och medarbetare har hög kompetens. 
 
Chefer inom utbildningsförvaltningen har formell kompetens för sitt uppdrag. Nyanställda 
rektorer påbörjar den statliga rektorsutbildningen inom ett år efter anställning. 
Ambitionen är också att rektorer med rektorsutbildning enligt tidigare upplägg går 
rektorslyftet. 

Formell kompetens finns i hög grad i lärargruppen. En stor andel (76 %) av 
förvaltningens lärare som berörs av legitimationskravet bedöms bli legitimerade. Inom 
vissa ämnen kommer det dock sannolikt saknas behöriga lärare . 

Regeringen har aviserat om ett nytt statsbidrag för att ge kommunerna möjlighet att 
skapa karriärtjänster för skickliga lärare, lektor och förstelärare. 
 
Riktlinjer kring inrättandet av tjänster för lektorer och förstelärare bör tas fram 
tillsammans med skolförvaltningen. 
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*Vi är ledande kommun för kvalitetsutveckling inom Gymnasium Skaraborg. 

Den nya skollagen innebär nya krav på ett systematisk kvalitetsarbete. 
Detta innebär att förvaltningens egna arbetssätt bör ses över och utvecklas enligt 
analysen av strategierna "Prioriterad kvalitetsuppföljning" samt "Utvecklade verktyg för 
att mäta verksamhetens effekt på elevernas kunskapsutveckling". 

Strategin prioriteras inte under 2013. 
 
 
*Vi har en bred internationell verksamhet 

Under 2011 utnämndes Gymnasium Skövde Västerhöjd till FN-skola. Konceptet ska på 
sikt genomsyra programmens verksamhet på båda skolorna. I nuläget är det 
Samhällsprogrammet, Vård - och omsorgsprogrammet samt Barn- och 
fritidsprogrammet som berörs. 

På gymnasieskolorna förekommer språkutbyte inom Europa. För Yrkesprogrammens del 
sker en utveckling av APL-verksamheten utomlands. 

Skolorna deltar även i ett antal EU-projekt. 

Bedömningen är att den internationella verksamheten är förhållandevis bred men ett 
tydligt syfte och mål saknas. Erfarenheter bör tas tillvara på ett mer strukturerat sätt.   

En aktivitet för att ta fram ett tydligt syfte och mål för den internationella verksamheten 
ska genomföras under året. 
 
 
*Välutvecklad samverkan skola - arbetsliv. 

Inom Gymnasium Skövde finns programråd på alla program och inom Gymnasium 
Skaraborg finns även branschråd för några yrkesprogram. 

Alla yrkesprogram har fungerande arbetsplatsförlagt lärande (APL). 

På Vuxenutbildningen Skövde har Yrkeshögskoleutbildningarna fungerande LIA (lärande 
i arbetslivet) platser. 

Tillsammans med skolförvaltningen bedrivs ett tre-årigt projekt som syftar till att öka 
samverkan mellan skola och arbetsliv. Projektet finansieras till hälften av 
kommunstyrelsen. 

Det är viktigt att vårda kontakterna med företag och handledare exempelvis genom att 
säkerställa att skolans rutiner kring APL/LIA fungerar. 

Vuxenutbildningen är i dagsläget initiativtagare till inriktningar och antal platser inom 
yrkesvux. Fler aktörer bör vara delaktiga i att kartlägga behovet av yrkesutbildningar i 
kommunen. 

Inga ytterligare åtgärder på förvaltningsnivå behövs i nuläget. 

 
*Samverkan med kommunens friskolor. 

Förvaltningschefen har regelbundna möten med friskolorna i kommunen i syfte att öka 
samverkan och utbyta erfarenheter. 

Samverkan med friskolorna i kommunen fungerar bra. 

Inga ytterligare åtgärder behövs. 
 

*Ökad samverkan med socialförvaltningen. 

Ett samarbete med socialförvaltningen har påbörjats kring eleverna på 
gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen samt för de ungdomar som finns inom 
uppföljningsansvaret. Syftet är att få en helhetssyn av elevernas behov. Ytterligare 
nätverk är under uppbyggnad. 

En representant från socialnämnden finns med i Introduktionsprogrammens programråd. 

Inga ytterligare åtgärder behövs i nuläget. 
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*Utvecklat samarbete grund- och gymnasieskola. 

Skol- och utbildningsförvaltningen har sedan några år ett gemensamt AU där 
gemensamma frågor tas upp. I övrigt har förvaltningarna samverkat kring bland annat 
kompetensutvecklingar samt "en till en" satsning. Sedan 2010 har förvaltningarna en 
gemensam organisation för studie- och yrkesvägledning som utbildningsförvaltningen 
ansvarar för. 

Särskolan (grund- och gymnasie-) har ett gemensamt projekt kring IKT. Syftet är att 
pedagogerna ska utveckla strategier och arbetssätt för att optimera elevernas inlärning 
och utveckling. 

Enligt Gymnasium 2011 krävs fler godkända betyg från grundskolan för att uppnå 
gymnasiebehörighet. Gymnasie- och grundskola måste öka sin samverkan kring elever 
på grundskolan som kan vara aktuella för introduktionsprogrammen. 

Samverkansformerna behöver utvecklas ytterligare.  
  

9.3.3 Medarbetare & chefer 

Nämndens mål för perspektivet är att utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats. 

Följande strategier/framgångsfaktorer har analyserats utifrån en strukturerad metod för 
att bedöma verksamhetens nuläge. Analysen innehåller fyra steg: 
• Iakttagelse 
• Bedömning 
• Slutsats 
• Rekommendation 
 

* Mångfald, folkhälsa och jämställdhet genomsyrar verksamheten. 

Medarbetarenkäten som genomfördes under våren 2011 visar att 
utbildningsförvaltningen har ökat sitt index positivt avseende jämställdhet och 
mångfaldsfrågorna. Utbildningsförvaltningen ligger dock fortfarande under kommunens 
index. 

Verksamhetens organisation möjliggör för merparten av förvaltningens anställda att 
arbeta heltid vilket är en viktig faktor i jämställdhetsarbetet. 

Inom jämställdhetsområdet finns behov av att fortsätta sprida kunskap om t.ex. 
lönesättning. 

Förvaltningens mångfalds- och jämställdshetsplaner har reviderats och sammanförts till 
ett gemensamt dokument. 

Samtliga chefer har ansvar för att arbeta utifrån planen på respektive nivå. 

  

*Vår personal har inflytande över och kan påverka sin arbetssituation 

Utbildningsförvaltningens medarbetares formella arenor för inflytande är 
medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. 

Förvaltningens arbetsplatsträffar har utvecklats och fått en tydligare koppling till 
samverkansprocessen. Träffarna genomförs från och med hösten på respektive enhet 
med rektor/enhetschef som ordförande och strukturen för mötet är gemensam i hela 
organisationen. 
 
Processen för medarbetar- och lönesamtal har utvecklats inom förvaltningen. Syftet är 
att få en bättre styrning i verksamheten samt att tydliggöra sambandet mellan mål, 
uppdrag och lön för medarbetarna. Lönekriterierna revideras under hösten 2012. 

Inga ytterligare åtgärder i nuläget.  
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9.3.4 Ekonomi 

Kommunfullmäktiges finansiella mål är att "Skövde kommun har en god ekonomi med 
låg skatt och låga avgifter". Kommunfullmäktiges strategier för att nå målet är: 

• Skattefinansiera investeringar så långt som möjligt. 
• Aktiv ägarstyrning av tillgångar i syfte att finansiera satsningar på tillväxt. 
• Arbeta strategiskt med lokalförsörjning. 
• Sök medfinansiering av infrastruktursatsningar. 
• Ge anläggningsbidrag till föreningar för drift av idrottsplatser och anläggningar. 

Utbildningsnämnden har inte några finansiella mål för verksamheten. Nämnden har 
däremot strategier för effektiv resursanvändning under perspektivet "Kvalitet och 
effektivitet i våra processer". 
Uppföljningstal "Kostnad per elev/studerande" används för att identifiera ekonomiska 
avvikelser i de olika verksamheterna. 

Med anledning av de fortsatt minskande elevkullarna för gymnasie- och 
gymnasiesärskolan de närmaste åren arbetar organisationen aktivt med anpassningar av 
verksamheten. På avdelnings- och enhetsnivå läggs under ekonomiperspektivet målet 
"En budget i balans" in. Syftet är att fokusera på en effektiv resursanvändning.    

9.4 Intern kontroll 
Arbetet med intern kontroll har fokus på det löpande arbetet i syfte att det ska fungera 
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt varje dag. 
 
Utbildningsnämnden kommer i december 2012 att genomföra en studiedag då intern 
kontroll är en punkt på dagordningen. Efter studiedagen ska nämnden fastställa 
anvisningar, tillämpningsregler och riktlinjer för intern kontroll. 

Arbetet med intern kontroll har påbörjats och förvaltningens ledningsgrupp har 
identifierat ett antal viktiga processer samt genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. 
Analysen resulterade i ett förslag till Intern kontrollplan 2013 för utbildningsnämnden. 
I planen framgår vilken process som ska granskas, vad som ska kontrolleras, metod, när 
kontrollen ska genomföras samt kontrollansvarig. Resultatet av kontrollen ska 
dokumenteras i en rapport där avvikelser samt förslag på åtgärder tydligt ska framgå. 
Analysmodellen; iakttagelse, bedömning, slutsats och rekommendation ska tillämpas. 
Efter att kontrollen är utförd ska rapportering ske till förvaltningschef och i vissa fall 
avdelningschef . Förvaltningschefen gör sedan en samlad rapport av genomförda 
kontroller i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse. 

Förslag på Intern kontrollplan 2013 finns som separat dokument. 
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10 Folkhälsorådet 

10.1  Sammanfattning 
Folkhälsorådet i Skövde är ett politiskt samverkansorgan där politiker från kommunen 
och hälso- och sjukvården med gemensamma resurser arbetar, i samverkan med andra 
aktörer, för att främja en god hälsa bland skövdeborna. Arbetet utgår bland annat ifrån 
Vision Skövde 2025 och strategiskt plan för folkhälsoarbete. 

Hälsoutvecklingen i Sverige och i Skövde har på flera områden haft en positiv utveckling 
under de senaste årtionden. Det hänger ihop med ökande ekonomiska resurser, höjd 
utbildningsnivå, bättre sjukvård och ökade kunskaper om hur hälsa kan främjas. Dock 
finns inom flera områden några tydliga skillnader som vi avser att komma tillrätta med. I 
Skövde visar undersökningar bland annat att tjejer i regel mår sämre än killar, att hälsa 
skiljer sig mellan olika områden och att det finns betydande socioekonomiska skillnader. 
I och med att en god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilde individen som 
för hela samhället, då invånarnas hälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och 
tillväxt, behöver dessa mönster och skillnader brytas. I det arbetet har kommunen en 
bred och central roll för att skapa goda livsvillkor och hälsofrämjande miljöer. 

Folkhälsorådet har för perioden 2013-2015 valt att prioritera att, i samverkan med andra 
aktörer, bidra till att alla människor oavsett kön, funktionsnedsättning, utbildning, var 
man bor etc. ska ha möjlighet att nå en god hälsa. Det vill säga skapa förutsättningar för 
att främja människors livsvillkor - allas unika och lika värde. Här ingår förutom 
folkhälsorådets del i utvecklingen av att främja stadsdelars attraktivitet också att 
utveckla former för medborgardialog och arbetet med att minska bruket av alkohol och 
tobak. Det innebär också att Folkhälsorådet kommer att prioritera aktiviteter för att öka 
och utveckla ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i folkhälsoarbetet, då folkhälsan 
är ett av de beslutade strategiska områden som ska ingå i handlingsplanen för CEMR:s 
deklaration för jämställdhet. 

Under de senaste två åren (2009-2011) har Folkhälsorådet tillsammans med 
omvårdnadsförvaltningen lett ett europeiskt projekt för att få kunskap om hur samhället 
kan möta den stora utmaningen med en ökande andel äldre i befolkningen. Resultatet 
visar att en av nyckelfrågorna handlar om att utveckla volontärverksamhet vilket ökar 
livskvaliteten för givare och mottagare. En volontärverksamhet innebär inte enbart 
fördelar för de äldre utan också för unga personer. Förutom ökad självkänsla kan 
volontärarbete vara en merit i ungdomars CV vilket kan vara viktigt för att nå en ingång 
på arbetsmarknaden. Folkhälsorådet kommer 2013 att stötta arbetet med att se över hur 
Skövde kan utveckla en organisation för volontärverksamhet. 

Under 2011 påbörjades ett arbete med att utveckla metoder för att i en högre grad 
inkludera och tydliggöra folkhälsoarbetet i samtliga förvaltningars och nämnders 
utvecklingsarbete. Det arbetet fortgår under 2013 och från och med 2014 ska 
Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 göras. Ett strategiunderlag blir ett strategiskt 
verktyg för att få en samlad bild av kommunens folkhälsoarbete och hur invånarnas 
hälsa utvecklas över tid.    

10.2 Nämndens ansvarsområde 
Folkhälsorådet i Skövde är ett politiskt samverkansorgan där politiker från kommun och 
hälso- och sjukvård med gemensamma resurser arbetar för att främja en god 
hälsoutveckling för alla kommuninvånare. Ramarna för ansvar och samverkan styrs av 
ett avtal mellan Skövde kommun och Västra Götalandsregionens Hälso- och 
sjukvårdsnämnd (HSN) i Östra Skaraborg. 

I avtalet regleras förutom de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten, som 
innebär att vardera huvudman lägger 10 kronor per kommuninvånare, också inriktningen 
för det lokala folkhälsoarbetet. Rådets uppgift är att: 

• utveckla det lokala folkhälsoarbetet till ett strategiskt och prioriterat 
utvecklingsområde 

• arbeta för att folkhälsoarbetet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet 
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• följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommuninvånarna 
• utifrån hälsoläget i kommunen initiera och lämna förslag på mål och inriktning för 

folkhälsoarbetet 
• ha tydliga mål för folkhälsoarbetet 
• styrning och uppföljning av folkhälsoarbetet integreras i kommunens 

ledningssystem 
• utveckla samarbetet med andra aktörer i samhället 
• följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder 
• ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 

Rådet sammankallas minst sex gånger per år och består av minst fem ledamöter från 
kommunen och HSN Östra Skaraborg, där majoriteten representerar kommunen. 
Ordförande representerar kommunstyrelsens arbetsutskott. 

För folkhälsorådets verksamhet finns en folkhälsostrateg och en folkhälsoplanerare 
anställd. Dessutom ingår representant från primärvården (vårdcentralchef) och 
folktandvården (klinikchef). 

Från kommunen ingår kommundirektör, skolchef, utbildningschef och 
omvårdnadsförvaltningens chef i rådet. Adjungerande är ungdomsstrateg och 
samordnare för drogförebyggande arbete. 

Två utökade folkhälsoråd genomförs årligen där ordförande och vice ordförande från 
skol-, utbildning- och omvårdnadsnämnd deltar. 

Folkhälsorådet har en beredningsgrupp vilken består av ordförande, vice ordförande, 
kommundirektör samt folkhälsoplaneraren och har som uppgift att bereda ärenden till 
folkhälsorådets sammanträden. 

Under benämningen Ung i Skövde finns en arbets-, en lednings- och en politikergrupp 
samt en ungdomsgrupp - Ungdomsforum. I arbets- och ledningsgrupp finns 
representanter från fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen 
och skolförvaltningen samt socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Dess syfte 
är att genom internt och externt samarbete i kommunen driva ungdomsfrågorna på ett 
effektivt sätt med utnyttjande av befintliga resurser. Folkhälsorådet är representerat i 
lednings- och politikergruppen. I politikergruppen ingår förutom folkhälsorådet samt 
aktuella nämnders ordförande och vice ordförande. Folkhälsorådets ordförande är 
sammankallande. Ungdomsforum startades under 2010 och består av ungdomar mellan 
13-25 år. 

10.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld 

10.3.1 Kund & samhälle 

Mål 

Folkhälsorådet arbetar för att, i samverkan med andra aktörer, skapa förutsättningar för 
att främja det goda livet i Skövderegionen. Arbetet görs i enlighet med de nationella 
folkhälsomålen, Vision Skövde 2025 och strategisk plan för folkhälsoarbete (Bäst hälsa 
2020). Folkhälsorådet har under perioden 2013-2015 valt att prioritera följande 
strategiska mål; 

• Bidra till att alla människor ges samma förutsättningar oavsett kön, etnicitet, 
funktionsnedsättning, utbildning, sexuell läggning eller var man bor för att nå en 
god hälsa. 

• Öka ungas och seniorers möjlighet att genom eget ansvar stärka hälsa och 
livskvalitet. 

• Varje nämnd/förvaltning synliggör, prioriterar och arbetar med folkhälsa utifrån 
sitt ansvarsområde. 

Nuläges- och omvärldsanalys  

Hälsoutvecklingen i Sverige har på flera områden haft en positiv utveckling under de 
senaste årtionden, så även i Skövde. Det hänger ihop med ökade ekonomiska resurser, 
höjd utbildningsnivå, bättre sjukvård och ökade kunskaper om hur hälsa kan främjas. 
Dock finns tydliga skillnader. 
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Statistik visar att tjejer i regel mår sämre än killar, hälsa skiljer sig mellan olika områden 
och siffror visar socioekonomiska skillnader. Under 2012 prioriterade Folkhälsorådet att 
fördjupa sitt arbete för att bättre kunna följa hälsoutvecklingen bland kommuninvånarna 
över tid. Statistikunderlaget som arbetades fram påvisar att det finns samma skillnader i 
Skövde som i Skaraborg och Sverige som beskrivs ovan. Det syns även ett samband 
mellan utbildningsnivå och arbetslöshet, ekonomiskt bistånd, behörighet till 
gymnasieskolan etc. I och med att en god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den 
enskilde individen som för hela samhället, då invånarnas hälsa är en förutsättning för en 
hållbar utveckling och tillväxt, så behöver dessa trender brytas.   

Under 2011 genomfördes Luppen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i Skövde 
kommun. Det resultatet visar att det finns tydliga skillnader i hur ungdomar (tjejer och 
killar) i Skövde upplever sin hälsa och sin livssituation. Tjejer upplevde exempelvis mer 
stress och kände sig mindre trygga än killar. Samtidigt är det viktigt att poängtera att 
skillnader i hälsa inte enbart handlar om kön utan kan även relateras till andra 
samhällsgrupper, däribland de med utländsk bakgrund. Därav handlar mångfald om att 
alla människor ska behandlas rättvist och utifrån lika villkor.   

Skövde kommun undertecknade år 2009 CEMT:s deklaration för jämställdhet. CEMR är 
de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Det innebär att 
inom beslutade strategiska områden ska ett jämställdhetsperspektiv tillämpas som 
fördjupar uppdraget och ger demokratiska effekter. Under 2012 har en handlingsplan 
utarbetats och vari folkhälsoarbetet är ett av dessa strategiska områden som ska lyfta 
ett jämställdhetsperspektiv. 

Barn och unga som lever i en socialt utsatt situation löper en ökad risk för att i vuxen 
ålder hamna utanför samhället. Ett utanförskap är inte enbart kostsamt för samhället 
utan det handlar även om mycket onödigt mänskligt lidande. Folkhälsorådet startade 
därav, tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Östra Skaraborg, ett projekt 
under 2012 som syftar till att erbjuda ett vuxenstöd till barn och ungdomar med behov 
av goda förebilder för att förebygga ett framtida utanförskap, arbetslöshet m.m. 
Projektet kommer att fortgå under 2013. 

Ett annat orosmoment är våra ungdomars tobaks- och alkoholvanor. Rökningen har ökat 
i Skövde jämfört med 2008. Största skillnaden ses på gymnasiet då 24 procent av 
killarna rökte 2008 och 2011 var motsvarande siffra 39 procent. Det innebär att 
ungdomarna i Skövde röker mer än genomsnittet i Sverige. Drygt 80 procent av 
gymnasieeleverna (86 procent killar och 83 procent tjejer) har druckit alkohol de senaste 
tolv månaderna. Det är en liten minskning jämfört med 2008 och vad gäller alkoholvanor 
så tenderar Skövde att ligga under riksgenomsnittet både i åk 9 och år 2 på gymnasiet. 
Dock intensivkonsumerar var femte elev i åk 9 och hälften av gymnasieeleverna 
intensivkonsumerar alkohol någon gång i månaden eller oftare. Nästan 60 procent av 
gymnasieeleverna har rökt vattenpipa. 

Samhället står mitt i en demografisk förändring då andelen äldre i befolkningen ökar och 
idag närmar sig 20 procent. I Skövde är var fjärde invånare över 60 år idag. Mellan åren 
2009-2011 drev Omvårdnadsförvaltningen tillsammans med Folkhälsorådet ett 
europeiskt projekt som handlar om hur samhället kan möta utmaningen med den 
kommande generationen. Resultatet visar att en av nyckelfrågorna handlar om att 
utveckla volontärverksamhet vilket ökar livskvaliteten för givare och mottagare. 
Samtidigt har det visat sig att en avgörande faktor för att få behålla hälsan långt upp i 
åldern är att få finnas i ett sammanhang och känna meningsfullhet. För samhället handlar 
det om att skapa förutsättningar för att den stora gruppen erbjuds ett socialt liv, kan 
känna sig behövd och får möjligheten att lära sig någonting nytt. En volontärverksamhet 
kan också ge många fördelar för unga personer. Siffror visar att ungdomsarbetslösheten 
i Skövde idag (augusti 2012) är uppe på 18 procent vilket är en oacceptabel hög siffra. 
Förutom ett ökat självförtroende och ett större socialt nätverk kan volontärverksamhet 
ge en merit i CV och därigenom vara en väg in på arbetsmarknaden. 

Invånarnas hälsa påverkas av en rad bestämningsfaktorer från en global till en individuell 
nivå. De flesta beslut som tas av politiker och tjänstemän påverkar direkt eller indirekt 
det som kallas folkhälsan. För att förtydliga kommunens arbete och skapa en samlad 
översikt av arbetet ska ett Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 tas fram från och 
med 2014. Det blir ett viktigt strategiskt verktyg för hur invånarnas hälsa utvecklas över 
tid och för hur vi tillsammans når upp till det goda livet i Skövderegionen.  
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Ett strategiunderlag, med ett antal utvalda indikatorer kopplade till den kommunala 
besluts- och verkställighetsprocessen, är en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar 
utveckling och tillväxt. Arbetet har pågått sedan 2010 och har lett fram till att 
utbildningsnämnden, skolnämnden, socialnämnden samt fritidsnämnden och 
kulturnämnden har fått prioritera en folkhälsofråga utifrån sitt ansvarsområde. Under 
2013 avslutar Folkhälsorådet med byggnadsnämnden, närings- och 
samhällsbyggnadsenheten och tekniska nämnden. Strategiunderlaget kan också ses 
som ett viktigt verktyg för att följa upp hur Skövde når upp till sin del av målet, att 
Skaraborg ska ha bäst hälsa 2020, genom de utvalda indikatorerna exempelvis 
behörighet till gymnasieskolan. Under 2012 och 2013 följs det via Behovsunderlaget 
som är ett samlat statistikunderlag och via ordinarie nämnder. 

10.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer 

10.3.3 Medarbetare & chefer 

10.3.4 Ekonomi 

10.4 Intern kontroll 
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