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        Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Ingående av avtal angående utveckling av Billingen 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå följande avtal: 

 Samarbetsavtal mellan Skövde kommun och Host Billingehus i Skövde 

AB samt Tribe Hotel Billingehus AB avseende samarbete och utveckling 

av Billingen och Billingehus daterat december 2016 

 Aktieöverlåtelseavtal mellan Skövde kommun och Host Billingehus i 

Skövde AB avseende förvärv av Skövde Billingen AB daterat december 

2016 

 Driftsavtal mellan Skövde Billingen AB och Tribe Hotel Billingehus AB 

(bilaga till Aktieöverlåtelseavtalet). 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att ingå och 

underteckna ovanstående avtal. 

Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning om ovan att utse Christer 

Winbäck till stämmoombud och instruerar ombudet att rösta för att utse 

ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott till ledamöter i Skövde Billingen 

AB. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av 

kommunfullmäktiges beslut enligt ovan att uppdra till förvaltningen att revidera 

bolagsordning för Skövde Billingen AB så den följer vad som erfodras av 

kommunala bolag. 

Bakgrund 

Den 17 maj 2016 beslutade kommunfullmäktige godkänna avsiktsförklaring 

mellan Skövde kommun och Host Billingehus i Skövde AB samt Tribe Hotel 

Billingehus AB. Syftet med avsiktsförklaringen är att möjliggöra en utveckling 

och förbättring av Billingens fritidsområde och Billingehus med mål om att skapa 

en av landets bästa mötesplatser genom bla uppförande av en ny kongresshall. 

Ambitionen är att utveckla Billingen mot att bli ett av södra och västra Sveriges 
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mest besökta besöksmål vilket ligger i linje med programförklaringens uttalade 

målbild. Förväntningarna är att åstadkomma en ökad besöksnäring i kommunen 

vilket skulle gynna centrumutvecklingen och övrig handel. En utveckling av 

området kommer även kommuninvånarna till del. 

Efter undertecknande av avsiktsförklaring har avtal förhandlats fram enligt bilagt 

beslutsunderlag. Avtalen ligger i linje med avsiktsförklaringen och innebär bland 

annat följande åtaganden för respektive part: 

 Host Billingehus i Skövde AB: 

- Tillskapa en kongresshall för cirka 1 200 sittande deltagare. 

- Renovering av befintlig hotellanläggning inklusive restaurang, spa osv 

- Tillskapa cirka 100 nya hotellrum 

 

 Skövde kommun: 

- Förlängning av Billingebacken med ytterligare en nedfart. Befintlig 

liftanläggning kompletteras alternativ ersätts 

- Längdskidspår byggs ut till 10 km sammanhängande skidspår med 

möjlighet till konstsnö 

- Nytt vasaloppscenter skapas 

- Förvärv av Blå hallen, friluftsbadet och tillhörande markområde 

 

Kort om avtalen:  

 Samarbetsavtalet anger parternas olika insatser och hur samarbetet ska 

koordineras. 

 Kommunen köper Blå hallen, friluftsbadet jämte markområde för 45 

miljoner kronor genom förvärv av aktier i Skövde Billingen AB. 

 Kommunen tillträder aktierna efter beslut i kommunfullmäktige och under 

förutsättning att Skövde Billingen AB då är lagfaren ägare till den 

nybildade fastigheten. 

 Kommunen erlägger likvid för aktierna i Skövde Billingen AB genom en 

revers som i sin helhet betalas när kongresshall är uppförd och 

slutbesiktigad. Om kongresshall inte byggs inom 4 år betalar kommunen 

endast 0,5 procent i ränta under perioden. 

 Driftsavtalet ingås mellan Skövde Billingen AB och Tribe Hotel 

Billingehus AB när kommunen tillträder aktierna i Skövde Billingen AB. 

 

Handlingar 

Ingående av avtal angående utveckling av Billingen 
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Delges 

Host Billingehus i Skövde 

AB, 

Tribe Hotel Billingehus AB 

Sektor Service 

Sektor Samhällsbyggnad 

Sektor medborgare och 

samhällsutveckling, 

Ekonomienheten 

  

   

   

 

   

 

 

Monica Schelander 
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