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KS § 75/18
Svar till medborgarförslag om att fräscha upp badplatsen vid
Karstorpssjön
KS2017.0333
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
74/18
75/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att fräscha upp badplatsen vid
Karstorpssjön. Detta har varit på remiss till Kultur- och fritidsnämnden som ställt
sig positiv till förslaget och påtalat att det ligger väl i linje med det arbete som görs
och planeras att göras i området. Sektor samhällsbyggnad anser att en upprustning
av badet skulle stärka området som ett värdefullt närrekreationsområde.
Medborgarförslagsställaren har i ett medborgarförslag lyft Karstorpsjöns potential
som badsjö och anser att den inte till fullo utnyttjas idag, trots sitt centrala läge
nära såväl gamla som nya bostadsområden. Medborgarförslagsställaren önskar att
kommunen satsar på en upprustning av badet genom borttagande av vass och
tillförande av ny sand.
Området kring Karstorpssjön används flitigt som rekreationsområde. Badplatsen
är idag inte så välutnyttjad som den skulle kunna vara. Orsaken till detta är
troligtvis vassutbredning, för få torra lägen för solbad och lek men kanske också
sjöns rykte som badsjö.
Karstorpssjön ligger inom skyddsområde för vattentäkt och området runt
badplatsen är idag mycket sankt. Området är värdefullt som en del i ett stort
sammanhållet rekreations- och naturområde.
Ansvaret för badplatsen har Billingens fritidsområde och gränsar direkt an till
Volvo personvagnar AB fritidsområde, Skövde Ryd 15:55.
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Motivering av beslut
Då området har ett stort värde som närrekreationsområde anser Sektor
samhällsbyggnad att satsningar i den omfattning som medborgarförslaget föreslår
bör genomföras. Stor hänsyn till områdets naturvärden och vattenskyddsområdet
bör tas i samband med upprustningen. Åtgärderna bör göras i dialog med Volvo
personvagnar. Medel till upprustning av badplatsen bör tas ur Kultur och

fritidsnämndens budget som förvaltar området.
Handlingar
TU Svar till medborgarförslag om att fräscha upp badplatsen vid
Karstorpssjön
Medborgarförslag om att fräscha upp badplatsen vid Karstorpssjön
Yttrande medborgarförslag

Skickas till
Medborgarförslagsställaren
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 76/18
Svar på medborgarförslag om konstgräsplan i Stöpen
KS2017.0354
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
75/18
76/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har lämnats in i vilket det föreslås att en konstgräsplan
anläggs på grusplanen vid Frösve skola. Medborgarförslagsställaren har väl
motiverat sitt förslag med vikten av rörelse, aktivitet och sociala aktiviteter hos
barn och unga.
Medborgarförslagsställaren har i sitt medborgarförslag beskrivit behovet av ytor i
Stöpen för spontant idrottande och lek. Karlsson ser också en konstgräsplan som
en möjlighet att bredda rekryteringsbasen till Stöpens idrottsföreningar.
Sommaren 2017 satte Sektor Samhällsbyggnad upp ett par fotbollsmål på en
parkyta intill Stöpenskolan. Detta initierades av de boende av var en del i den
treåriga landsortsutvecklingssatsning kommunen avsatt medel till. Den nya
gräsplanen är tänkt att kunna användas dels för kringboende men även för
aktiviteter på skoltid.
Motivering av beslut
Samhällsbyggnad har efter samråd med Sektor Medborgare och
samhällsutveckling och Sektor service funnit att det inte är aktuellt med en
konstgräsplan på den föreslagna platsen. Motiven till detta ställningstagande är
stora anläggningskostnader och höga drift- och underhållskostnader. Därtill är
den föreslagna platsen kvartersmark och därför inte allmänt tillgänglig.
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Handlingar
TU Svar på medborgarförslag om konstgräsplan i Stöpen
Medborgarförslag om konstgräsplan i Stöpen
Yttrande medborgarförslag

Skickas till
Medborgarförslagsställaren
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 77/18
Reviderad internbudget kommunstyrelsen 2018
KS2018.0137
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
76/18
77/18

Beslut
Kommunstyrelsen antar reviderad internbudget för år 2018 enligt bifogat förslag.

Bakgrund
Kommunfullmäktige kommer att behandla ärende KS2018.0083 Reviderad budget
2018 den 26 mars 2018. Kommunstyrelsen har beslutat om att föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderad budget 2018-03-05 (KS § 71/18).
I den reviderade budgeten föreslås kommunstyrelsens driftbudget för 2018 att
fastställas till 432 555 tkr. Jämfört med den budget som kommunstyrelsen
fastställde i verksamhetsplanen för 2018 är detta en ökning med 11 923 tkr, vilket
utgörs av:
-

-

-

Pris- och personalkostnadsindex, + 6 835 tkr.
Investeringsrelaterade kostnader, + 1 636 tkr, pga förändrade ibruktagandetider, uppdaterade kalkyler samt revideringar i investeringsbudgeten som
påverkar resultatet.
Budgetprioriteringar, +1 606 tkr, som utgörs av uppräkning av
kollektivtrafiken (580 tkr), Volontärtorget (300 tkr), justering av
kompensation för galor från 2019 till 2018 (600 tkr), samt uppräkning
avseende projekt Leader (126 tkr).
Verksamhetsövergångar, + 1 846 tkr, vilket avser omföring av ITarbetsplatser pga. nytt beräkningssätt (-937 tkr), omföring av kostnader
mellan KFN och KS inom sektor medborgare och samhällsutveckling (-133
tkr), flytt av ekonomin för skogsverksamheten till finansen (2 500 tkr) och
omföring av medel pga. centrala fakturautskick (416 tkr).
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I fördelningen av driftbudgeten på kommunstyrelsens verksamheter har
kommunbidraget för Upphandlingsenheten överförts från sektor medborgare och
samhällsutveckling till sektor styrning och verksamhetsstöd.
Investeringsbudgeten uppgår till 277 mnkr (inkl 30 mnkr ofördelade
investeringsmedel). Jämfört med beslutad budget i verksamhetsplanen för 2018 är
detta en ökning med 2,5 mnkr avseende inventarier kopplade till utbygganden av
Billingen och 10 mnkr som avser Busskörfält Vadsbovägen som tidigareläggs från
2020 till 2018. Av investeringsbudgeten avser 101 mnkr överföring av
investeringsmedel från 2017-2018, vilket framförallt avser infrastrukturprojekt (97
mnkr). För inventarier har 4 mnkr förts över till år 2018 vilket avser en ny
lärplattform, fältminnen, beredskapsinvesteringar, inventarier till Stadshuset,
samt HR+ och Beslutsstöd som inte slutbetalats ännu.
Handlingar
TU Reviderad internbudget kommunstyrelsen 2018
Reviderad budget KS 2018
Skickas till
Catharina Andreasson, sektorsekonom SSV
Sektorschefer SMS, SSV och SSB
Emma Friberg, controller SMS
Inger Carlsson, administrativ chef SSB
Liselott Möll, controller SSV
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KS § 78/18
Strategiska folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2017
KS2018.0112
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-21
2018-04-11

Ärende
70/18
78/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Strategiska Folkhälsorådets
verksamhetsberättelse 2017.

Bakgrund
Det strategiska folkhälsorådet i Skövde är ett samverkansforum mellan Östra hälsooch sjukvårdsnämnden och kommunen. Samverkan finns reglerad i ett avtal.
Utifrån avtalet ska strategiska folkhälsorådet fastställa årets verksamhetsberättelse
och redovisa detta till kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Handlingar
TU Strategiska folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2017
Skövde Strategiska folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2017

Skickas till
Gunilla Carlsson, folkhälsostrateg
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KS § 79/18
Medborgarlöfte för Skövde 2018, öka tryggheten i Ryds centrum
KS2018.0071
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsens arbetsutskott
3 Kommunstyrelsen

Datum
2018-02-21
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
40/18
77/18
79/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att underteckna avtal Medborgarlöfte för Skövde 2018
mellan Skövde kommun och Lokalpolisområde östra Skaraborg.

Bakgrund
En lokal överenskommelse om samverkan mellan Lokalpolisområde östra
Skaraborg och Skövde kommun för åren 2017-2018 (KS2016.0456) tecknades i
januari 2017. Syftet med denna är att konkretisera och utveckla samarbetet mellan
parterna för att få så hög effekt som möjligt av genomförda insatser.
Överenskommelsen bygger på en gemensam uppfattning av Skövdes nuläge och en
samsyn kring vad som behöver prioriteras. Båda parter har ansvar för att
genomföra olika insatser/åtaganden för att nå målsättningarna. De prioriteringar
som parterna enas kring är.


Trygga och säkra miljöer



Ungdomars utsatthet



Inbrott och skadegörelse

Ett medborgarlöfte tecknas årligen mellan Polisen och kommunen och handlar om
åtgärder som hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i
ett område. Det är polisens ambition att medborgarlöften ska finnas för alla
Sveriges kommun och tas fram i samverkan.
Medborgarlöftet för Skövde 2017 - förbättra den upplevda tryggheten i Ryd
centrum.
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Det här vill vi uppnå:
- Vi vill att Ryd centrum ska vara en mötesplats för alla
- Vi vill att Ryd centrum sa upplevas som en trygg plats alla tider på dygnet
och under alla dagar i veckan.
- Vi vill skapa förutsättningar för medborgarna att känna sig delaktiga i
områdesutvecklingen Ryd.
- Vi vill öka förtroendet för polis och Skövde kommun hos medborgarna i
Ryd.
Våra aktiviteter för att uppfylla medborgarlöftet:
- Människan bakom uniformen (kommunen ansvarar, polisen deltar)
- Trygghetsvandring.
- Synlighet och närvaro av polis.
- Nattvandring (kommunen ansvarar, civilsamhället deltar).
Medborgarlöfte för Skövde 2018 som nu lämnas som förslag till beslut är till stora
delar samma som tidigare och har sin grund i den lokala överenskommelse som
tecknats för 2017-2018.
Under 2018 kommer polisen och Skövde kommun att fortsätta fokusera på att öka
tryggheten i Ryd centrum samt närliggande platser. Syftet är att de som bor, verkar
i eller besöker Ryd ska uppfatta centrum som en trygg plats där de vill vistas. I
medborgarlöftet 2018 har två aktiviteter från tidigare år förändrats.
- Erbjuda uppstart Grannsamverkan (Polisen, kommunen,
Balder, Skövde Bostäder, ev Hyresgästföreningen)
- Trygghetsvärdar

Handlingar
TU Medborgarlöfte för Skövde 2018, öka tryggheten i Ryds centrum
Medborgarlöfte ver 18 nov (2)
Skickas till
Lokalpolisområde Östra Skaraborg
Conny Bäck, beredskapshandläggare
Markus Wästefors, tf. säkerhetschef
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KS § 80/18
Deltagande i ansökan om medel för projektering av markbunden
elväg på v26
KS2018.0130
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
78/18
80/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Skövde kommun ska delta i Mariestads kommuns
ansökan om medel för projektering av markbunden elväg på väg 26.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att Skövde kommun ska avsätta personalresurs
motsvarande maximalt 25% tjänst för att skriva ansökan och under projekttiden,
avseende åren 2018-2020.
Kommunstyrelsen beslutar därutöver att avsätta 100 tkr under
ansökningsprocessen under år 2018 av kommunstyrelsens utvecklingsmedel för att
vid behov medfinansiera konsultinsats som stöd i ansökningsprocessen.

Bakgrund
Mariestad satsar på att bli en test- och demonstrationsplats för hållbara
transportlösningar och avser söka projektfinansiering från Trafikverket gällande
projektering av elväg i trafikerad miljö. Information om Trafikverkets avsikt med
utlysningen nedan:
”Trafikverket föreslår utvidgade försök med ytterligare en till två demonstratorer.
Flera exempel på kandidater finns:


Volvo AB och Alstom utvecklar en strömavtagare som kan vara klar för
demonstration inom de närmaste åren. Alstom utvecklar parallellt en
markbaserad konduktiv elvägsteknik baserad på deras kommersiella
elvägssystem för spårvagnar.
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Elonroad utvecklar en konduktiv teknik ovanpå vägbanan och har byggt en
200 meter lång testbana. Enligt plan kan den flyttas ut till allmän väg inom
de närmaste åren.
Bombardier har en induktiv teknik som testats i Tyskland. Induktiv teknik
testas även på testbana i USA. Tekniken är dock inte färdigutvecklad.

Trafikverket föreslår även att en stor elvägspilot genomförs. Den ska omfatta hela
elvägssystemet med kringtjänster, betal- och accessystem med mera. Det ska göras
genom att först projektera elväg på ett antal alternativa sträckor som bör vara
minst 20–30 km långa och tungt trafikerade och sedan därefter fysiskt bygga elväg
på en utvald sträcka.
När analyserna av ägande, finansiering, möjliga vägsträckor, tekniska lösningar
med mera är klar ska Trafikverket ta fram en långsiktig plan för utbyggnad av
elvägar.” Utdrag ur nyhet på Trafikverkets hemsida gällande Nationell färdplan för

elvägar.

Den lösning som Mariestads kommun vill se testad på väg 26 är den som AB Volvo
utvecklar tillsammans med Alstom.
Utlysningen från Trafikverket väntas komma i slutet av mars och ansökan ska
inges någon gång under maj månad.
Skövde kommuns åtagande
Skövde kommun söker medel tillsammans med Mariestads kommun men
Mariestads kommun tar huvudansvar för arbetet med ansökan. Skövde kommun
åtar sig att delta i arbetet med ansökan, vilket innebär:
-

Samla ihop nödvändig information och fakta gällande Skövde
Förse ansökan med argument för en placering just på väg 26.
Dialog med AB Volvo och Volvo Cars
Delfinansiera eventuell konsulttjänst med maximalt 100 tkr

Uppskattad resursåtgång personal: max 25% tjänst under ansökningstiden.
Vid ett eventuellt beviljande av medel från Trafikverket är Skövde kommuns insats,
vad vi vet idag, 25% avsatt personalresurs under 2018, 2019 och 2020. Några andra
kostnader är inte kända i dagsläget. Projektsamordningen kommer från Skövdes
sida att hanteras av Sektor Samhällsbyggnad med stöd av Sektor Medborgare och
Samhällsutveckling när det kommer till näringslivskontakterna.
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Handlingar
TU Deltagande i ansökan om medel för projektering av markbunden
elväg på v26

Skickas till
Ramona Nilsson
Catharina Andreasson, sektorsekonom SSV
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 81/18
Nytt samverkansavtal för Naturbruksutbildningar
KS2018.0154
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
79/18
81/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ingå Samverkansavtal Naturbruksutbildningar med
Västra Götalandsregionen att gälla från och med 2019-01-01 och till och med 202212-31.
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp nuvarande Samverkansavtal
Naturbruksutbildning till att upphöra den 1 januari 2019 och som då ersätts av
ovanstående avtal.
Bakgrund
Nuvarande samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49
kommunerna, avseende Naturbruksutbildningar, upphör att gälla den 31
december 2018. Under en längre tid har samtal och förhandlingar förts mellan
parterna för att komma fram till ett nytt avtalsförslag att gälla från den 1 januari
2019.
VästKoms styrelse har vid ett flertal tillfällen fört diskussioner kring de
överläggningar som arbetsutskottet har haft med VGR. Vid mötet den 14 november
2017 beslutade VästKoms styrelse att inriktningen i de fortsatta överläggningarna
med VGR ska vara att träffa ett nytt samarbetsavtal som bygger på nuvarande
gemensamma finansieringsmodell samt att förbättringar inom områden som
transparens och öppen ekonomi med egen resultatenhet samt att en modell för
kommunernas medverkan i samråd kring styrning och ledning av verksamheten
ska finnas med. Kommunen ska också ha en egen möjlighet att anordna
Naturbruksprogram (NB) själv eller i samverkan med annan kommun/huvudman.
Förnyade överläggningar med VGR resulterade i ett avtalsförslag som bygger på att
alla kommuner träffar ett nytt samverkansavtal med VGR. Förslaget bygger på
samma grundprinciper som nuvarande avtal.
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Kommunstyrelsen föreslås mot ovanstående bakgrund besluta att ingå framtaget
förslag till Samverkansavtal Naturbruksutbildningar med Västra
Götalandsregionen att gälla från och med 2019-01-01 och till och med 2022-12-31.
Kommunstyrelsen föreslås följaktligen också besluta att säga upp nuvarande
Samverkansavtal Naturbruksutbildning till att upphöra den 1 januari 2019 och som
då ersätts av ovanstående avtal.

Handlingar
TU Nytt samverkansavtal för Naturbruksutbildningar
Protokollsutdrag §10 Naturbruksavtal
Samverkansavtal naturbruksutbildning slutligt 2018-02-22
Bilaga 7 Naturbruk

Skickas till
Skaraborgs kommunalförbund,
info@skaraborg.se
post@vgregion.se
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KS § 82/18
Fråga om mottagande av donation/arv
KS2018.0074
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-21
2018-04-11

Ärende
68/18
82/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ställa sig initialt positiv till viljeinriktningen att mottaga donationen/arvet men
att för närvarande inte ta slutlig ställning i frågan,
att uppdra till stadsjuristen att, i samråd med konstchefen, företräda kommunen i
ärende rörande mottagande av arv/donation enligt testamente från Christine
Waller samt därvid vidta sådana rättshandlingar som är nödvändiga för att
kommunen inte skall drabbas av förlust samt
att stadsjuristen så snart som möjligt och innan ev. skifte sker skall återkomma till
kommunstyrelsen med en redovisning över de närmare sakomständigheterna i
dödsboet samt ekonomiska kalkyler/underlag rörande mottagande och förvaltande
av donationen. Kommunstyrelsen skall därefter ta slutligt beslut rörande om
kommunen skall ta emot donationen.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-01-31, § 1, att föreslå
kommunstyrelsen att ställa sig positiv till att motta donationen. Kultur- och
fritidsnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen att bemyndiga konstchefen att
underteckna de handlingar och vidta de rättshandlingar som erfordras för att
kommunen ska kunna ta emot donationen samt i övrigt företräda kommunen i
därtill kopplade sammanhang.
Bakgrunden till ärendet ligger i att konstnären Christine Waller testamenterat
huvuddelen av sin egendom till Skövde konsthall och konstmuseum (se bilaga till
denna tjänsteskrivelse). Tillgångarna skall enligt testamentet användas för att
förvalta hennes verk och samling på bästa möjliga sätt. Två av verken som ska
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förvaltas pekas särskilt ut och testamentet anger även att minst tre verk i övrigt
får väljas av Skövde konsthall och museet. Totalt antal verk i samlingen är dock
betydligt fler.
Kultur- och fritidsförvaltningen har därvid bedömt att förutsättningar inte finns för
att idag förvara/förvalta konstverken i befintliga magasin utan tillbyggnationer
kommer behöva ske. Konstintendent och samlingsansvarig värderar dock arvet i
konsten som så värdefull att det från museets sida ansetts rimligt att ta emot
arvet/donationen.
Värdet av kvarlåtenskapen enligt bouppteckningen uppgår till totalt ungefär 6,5
miljoner kronor varav huvuddelen återfinns i olika former av värdepapper men
även delägande (1/3 respektive 7/30) i två fastigheter med sammanlagt angivet
värde på ca 2,3 miljoner kronor.
Det rör sig med andra ord om donation/arv som medför förpliktelser för
kommunen. I detta kan beaktas dels att kultur- och fritid idag inte har lokaler att ta
emot donationen och att det innefattar en stadigvarande förpliktelse att säkerställa
förvaltningen av verken i enlighet med donatorns vilja. Vidare kommer andra
förvaltningar än enkom kultur att beröras då ekonomi, förvaltning och
redovisningen behöver separeras/ särskiljas från kommunens övriga förvaltning
för att säkerställa att medlen används på föreskrivet sätt vilket i sig torde kunna
innefatta komplikationer/svårigheter för berörd förvaltning.
Samråd har i ärendet har därför även skett med avdelningen ekonomi och
verksamhetsstyrning som anser att ärendet bör återremitteras till kultur och
fritidsnämnden för framtagande av en ekonomisk konsekvensanalys samt strategi
för försäljning av tillgångarna. Man anför i de delarna följande skäl/grunder för
detsamma:


Försäljning av konstverk
Då försäljning av tillgångar inom Skövde kommun inte är reglerat med en
policy/riktlinje anser ekonomi/redovisning att fler parter behöver
konsulteras vid försäljning av konstverken för att uppnå en god
internkontroll och maximal försäljningsnytta. Utifrån samma interna
kontrollperspektiv behöver ställningstaganden i försäljningsprocessen samt
valet av vilka konstverk som säljs och vilka som behålls dokumenteras. Om
bedömning görs att erfarenhet, resurser och kompetens saknas kring
försäljning av denna typ av tillgång, konstverk, är ekonomi/redovisnings
rekommendation att en extern part upphandlas för att ombesörja
försäljningen.
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Försäljning av del i fastighet
Då försäljning av tillgångar inom Skövde kommun inte är reglerat med en
policy/riktlinje anser ekonomi/redovisning att fler parter behöver
konsulteras vid försäljning av andelen i fastigheten för att uppnå en god
internkontroll och maximal försäljningsnytta. Den del av kommunen som
hanterar fastigheter (SSE och SSB) bör konsulteras om de anser sig ha
erfarenhet, resurser och kompetens att hantera denna försäljning, del av
fastighet, exempelvis om vi som kommun skyldiga att betala kostnaden för
lagfart vid en försäljning. Annars är ekonomi/redovisnings
rekommendation att en extern part upphandlas för att ombesörja
försäljningen.



Förvaltning av erhållna konstverk
Av kulturnämndens underlag framgår inte vilka driftskostnader och
investeringskostnader denna förvaltning kommer innebära, vilket
tidsperspektiv de har och hur de ska finansieras. Ekonomi/redovisnings
rekommendation är att en ekonomisk analys tas fram där alla ekonomiska
konsekvenser beskrivs och beräknas samt hur nämnden ska finansiera
denna förvaltning av konstverken. I beslutet står endast att nämnden
behöver ”stärka förutsättningarna”.



Förvaltning av försäljningsintäkt
Förvaltningen av försäljningsintäkten är beroende av den ekonomiska
analysen ovan. Exempelvis om förvaltningen innebär att
försäljningsintäkten motsvaras av samma belopp i kostnader under en kort
period och därmed inte längre finns kvar är det inte relevant med en
placering av pengarna enligt kommunens gåvoriktlinjer. Skulle
försäljningsintäkten överstiga förvaltningskostnaderna är det relevant med
en placering av pengarna likt övriga gåvor. Om försäljningsintäkten
understiger förvaltningskostnaderna behövs ett ställningstagande kring hur
underskottet ska finansieras.



Försäljning av värdepapper
För att kunna bedöma om, hur och när värdepapperna måste avyttras måste
en analys ske av nuvarande värdepappersinnehav. Viktiga aspekter är
placeringarnas risknivå, placeringshorisont och hur en överlämning av
värdepapper teknisk kan genomföras mellan olika depåhållande banker.
Efter att en kartläggning av det ekonomiska behovet för förvaltningen av
arvet har tagits fram kan en strategi för förvaltning/avyttring av nuvarande
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värdepappersinnehavet tas fram. Vi rekommenderar att allt praktiskt och
strategiskt arbete med värdepappersinnehavet utförs av avdelningen
ekonomi och verksamhetsstyrning.

Skälen för förvaltningens förslag
Förvaltningen noterar inkomna synpunkter från avdelningen ekonomi och
verksamhetsstyrning vilka på många sätt är såväl kloka som väl övervägda.
Förvaltningen delar dock inte slutsatsen att ärendet bör återremitteras av följande
skäl. För det första bör kommunen ta ställning till om mottagandet av
donationen/gåvan överhuvudtaget är av intresse för kommunen eller om man
redan vid detta stadium önskar avstå detsamma t.ex. utifrån de
betungande/förpliktande inslag som redan kan konstateras. Överhuvudtaget syns
flera av de synpunkter avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning gör falla för
vad fall kommunen inte önskar gå vidare med ärendet. Även i sådana fall behöver
dock någon utses som på bästa sätt kan företräda kommunen i dess avstående
eftersom kommunen i egenskap av universell testamentstagare är att ses som
delägare i dödsboet.
För vad fall kommunen finner skäl för att gå vidare med ärendet, och sett till att
några rutiner inte finns i kommunen för dylika fall, bör för det andra ett tydligt
uppdrag/mandat ges så att det blir tydligt vem som företräder kommunen i
processen, har samordningsansvar och som då t.ex. kan ta kontakt med
dödsbodelägare/fastighetsdelägare för att närmare utreda förhållandena i boet
t.ex. i vad utsträckning dödsbodelägare avser klandra testamentet1,
fastighetsdelägarna är beredda lösa ut kommunens tänkta ägandedel i
fastigheterna eller om risk föreligger att för en process vari tvångsförsäljning enligt
samäganderättslagen aktualiseras. Svaren på dessa frågor kan därvid påverka i
vilken utsträckning kommunen överhuvudtaget är beredd att motta hela eller delar
av arvet/donationen. Att få en tydlig företrädare för kommunen på plats är vidare
av vikt dels såtillvida att det finns andra legatarie till den avlidne. Då
bouppteckning skett och då kommunen angivits som universell testamentstagare,
dvs. är delägare i dödsboet, behöver vidare någon kunna företräda kommunen och
bevaka kommunens rätt i sammanhanget.
En särskild fråga att beakta i sammanhanget är om mottagandet kan innebära att
en stiftelse bildas. Av 1 kap 2 § Stiftelselagen (SL) följer att en stiftelse bildas genom
att egendom enligt förordnande avskiljs för att varaktigt förvaltas som en

Ev. klandertalan av testamente skall jml. 14 kap. 5 § Ärvdabalken väckas senast sex månader efter
att arvingen delgivits testamentet. I förevarande fall har dödsbodelägarna enligt bouppteckningen
delgivits testamentet den 16 november 2017 (ingen av dem har såvitt framgår av underlaget godkänt
testamentet) varför tiden för klander med andra ord torde löpa ut i mitten av maj 2018.
1
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självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Att såväl kravet på
förordnande/ändamål som kravet på självständig förmögenhet uppfylls torde vara
ostridigt. Vad avser varaktigheten uppställs emellertid inga sådana krav i
testamentet utan hela donationen kan i princip tas i anspråk för det angivna
ändamålet. Detta är i sig dock inte nog för att konstatera att varaktighet ej är vid
handen utan frågan är snarare om det av objektiva skäl framstår som möjligt att
främja syftet under en sådan tidsrymd som enligt stiftelselagen är att betraktas som
varaktig. Stiftelselagen i sig anger inte i sig några närmare tidsangivelser i den
delen men i doktrinen uttrycks att en tidsrymd om 10 år torde få anses vara
varaktig och att en tidsrymd om 2-3 år inte kan anses vara varaktig. Såsom
konstchefen beskrivit tanken vid mottagandet, dvs. dels att det kommer behöver
anlitas personal särskilt för att inventera konstverken dels att det för att
mottagandet och förvarandet av konstverken ska kunna ske på ändamålsenligt sätt
behöver ny-/ombyggnationer ske talar dock för att kravet på varaktighet inte
uppfylls i förevarande fall.
Det vore i det sammanhanget dock önskvärt att få ett underlag/kalkyl på de
kostnader som beräknas tas i anspråk för mottagande och inventering av
donationen för att bättre kunna bedöma om kriterierna för stiftelse kan komma att
aktualiserats.
Vad avser inkomna synpunkter på att det saknas riktlinjer för försäljning i
kommunen så är det visserligen korrekt. Att invänta framtagandet av sådana
bedöms emellertid som alltför tidsödande, i synnerhet för att ta ställning till
mottagandet som sådant. Det kan i sammanhanget noteras att det allmänna vid
eventuella försäljningar/avyttringar ska iaktta den saklighet och objektivitet som
det allmänna alltid lyder under och att ev. underprisöverlåtelser kan komma att
bryta mot stödreglerna i kommunallagen. För vad fall frågan om försäljning
uppkommer får det anses ankomma på ansvarig nämnd att säkerställa att
erforderliga rutiner finns på plats och att lagkrav följs.
Även i fråga om förvaltningen av egendomen i övrigt torde svaret på frågan vara
delvis anhängig på inventeringen och de behov som därigenom kan tänkas
framkomma varför det även i den delen finns skäl att återkomma när situationen
bättre kan överblickas.
Vad avser frågandet om mottagandet i sig gör förvaltningen inte ett
ställningstagande i sak, i synnerhet sett till de frågetecken som torde behöva redas
ut men sett till vad som konstintendent och samlingsansvarig anfört väljer
förvaltningen att formulera beslutsförslaget som försiktigt positivt.
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Handlingar
TU Fråga om mottagande av donation/arv
KFN § 1/18 Christine Wallers arv och testamente
Skrivelse Christine Wallers arv och testamente
Christine Wallers arv och testamente
Bouppteckning

Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Tobias Carlgren, stadsjurist
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KS § 83/18
Val av dataskyddsombud
KS2018.0122
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-21
2018-04-11

Ärende
69/18
83/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

Entlediga Tobias Carlgren som personuppgiftsombud den 25 maj 2018 samt
uppmana samtliga nämnder att ta likalydande beslut.
Tillsätta Ann-Louise Hult som dataskyddsombud från och med den 25 maj
2018 samt uppmana samtliga nämnder att ta likalydande beslut.

Bakgrund
Den 25:e maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft samtidigt som
personuppgiftslagen upphör. En av de åtgärder som måste ske med anledning av
de förändrade kraven är att utse dataskyddsombud. Uppgiften för ett
dataskyddsombud är att kontrollera att dataskyddsförordningens regler efterföljs
likväl som att informera och ge råd kring densamma. Dataskyddsombudet ska
också vara kontaktperson mot tillsynsmyndigheten och mot de som förekommer i
våra register. I samband med att personuppgiftslagen upphör så upphör även
befattningen personuppgiftsombud varför entledigandet är en naturlig följd.
En konsekvens av nämndernas kommande beslut att tillsätta Ann-Louise Hult som
dataskyddsombud är att nämndernas delegationsordningar behöver revideras.
Denna revidering görs lämpligen av respektive nämnd i samband med den
revidering av delegationsordningarna som ska göras i samband med den nya
mandatperioden.

Handlingar
TU Val av dataskyddsombud
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Ann-Louise Hult
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KS § 84/18
Avtal för anläggning av skidspår på Cementas fastighet Våmb 30:10
KS2018.0150
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
80/18
84/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om anläggningsarrende för
skidspårsanläggning på del av Cementa AB:s fastighet Våmb 30:10 med avtalstiden
den 1 augusti 2017 till den 31 juli 2031.
Bakgrund
Skövde kommun anlägger nytt konstsnöspår för skidåkning på Billingen. 370 meter
av spåret hamnar på den av Cementa AB ägda fastigheten Våmb 30:10. 4 500
kvadratmeter tas i anspråk och för detta utgår en ersättning om 67 500 kronor.
Arrendetiden löper från den 1 augusti 2017 till den 31 juli 2031 utan rätt till
förlängning. Dessa med flera villkor regleras i ett avtal om anläggningsarrende.
Skövde kommun anlägger nytt konstsnöspår för skidåkning på Billingen.
Anläggningen omfattar rörsystem för snöproduktion och elsystem för belysning av
spåret.
En del av spåret hamnar på den av Cementa AB ägda fastigheten Våmb 30:10 (se
bil. 1). Arrendeområdet på denna fastighet uppgår till cirka 4 500 kvadratmeter
med längden 370 meter och bredden 10-20 meter. Ersättningen härför uppgår till
67 500 kronor.
Ersättningen har redan utgått eftersom detta avtal ersätter ett redan träffat avtal
om lägenhetsarrende. Avtalet är femårigt och träffades av mark- och
exploateringschefen under 2017 (2017-05-31, MEX.2017.276).
I det nya avtalet har den korrektare rubriceringen anläggningsarrende valts.
Vidare har arrendetid och villkor för uppsägning ändrats.
Arrendetiden, som börjar den 1 augusti 2017, har en ny sluttid, den 31 juli 2031.
Arrendet upphör därmed samma år som Cementas verksamhetstillstånd går ut.
Cementa vill inte träffa avtal längre än så. De vill heller inte, av förklarliga skäl,
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förbinda sig till någon förlängning utan avtalet upphör att gälla vid arrendetidens
utgång. I avtalet anges dock att ambitionen hos båda parter är att träffa avtal om
förlängning.
Avtalet följer i övrigt gängse avtalsskrivningar för anläggningsarrenden tecknade
av Skövde kommun.
Motivering av beslut
Med det nya avtalet ökas kommunens arrendetid med nio år från fem till fjorton
år. Att förlängningsmöjligheten tas bort saknar betydelse.

Handlingar
TU Avtal för anläggning av skidspår på Cementas fastighet Våmb 30:10
Karta översikt
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF
Avtal anläggningsarrende Våmb 30:10

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 85/18
Bedriva skyddsjakt i Skövde kommun
KS2018.0153
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
81/18
85/18

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att kommunen ska bedriva skyddsjakt inom
detaljplanerat område samt inom tätbebyggt område som inte omfattas av
detaljplan, där kommunen är markägare.
Uppdrag ges till kommunens skogsmästare att utse kommunala skyddsjägare samt
att ansöka om tillstånd använda skjutvapen inom detaljplanerat område.
Bakgrund
Kommunen ansvarar för skyddsjakt som bedrivs på allmänna platser (parker,
lekplatser, stränder med mera), där kommunen är fastighetsägare. På kommunal
och övrig mark inom tätbebyggt område får enbart av kommunen utsedda så
kallade kommunala skyttar bedriva skyddsjakt. Skövde kommun saknar beslut at
bedriva skyddsjakt, samt beslutsdelegation inom området.
Våra kommunskyttar behöver ett förnyat tillstånd för att bedriva skyddsjakt inom
detaljplanlagt område. I samband med att ansökan skickats in till Polisen, har dom
begärt in protokollsutdrag där det framgår att kommunen beslutat att det ska
bedrivas skyddsjakt.
Motivering av beslut
Rådjur, grävlingar, vildsvin, råttor, fåglar, bävrar och andra djur kan skapa
sanitära -, trafiksäkerhetsmässiga- och ekonomiska problem. Ofta krävs snabba
insatser med att vidta åtgärder som avlivning av problemindivider eller hindra
fortsatta problem genom återkommande störning.

Handlingar
Bedriva skyddsjakt i Skövde kommun
Tjänsteskrivelse KSAU KS KF
Ansökningar 4 st
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KS § 86/18
Detaljplan för kv Runskriften (Kavelbro); Antagande
KS2015.0565
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
82/18
86/18

Beslut
Kommunstyrelsen antar Detaljplan för kv Runskriften (Kavelbro).
Bakgrund
Planens syfte är att möjliggöra för tillägg till delar av Gymnasium Skövde Kavelbros
skolverksamhet. Planens huvuddrag är att byggprogrammet behöver utöka sin
byggård utomhus samt att Kavelbrohallen behöver en tillbyggnad med ytterligare
en hall med en fullstor spelplan.
Kommunstyrelsen beslutade KS 2018-01-18 § 5/18 att ge sektor samhällsbyggnad i
uppdrag att genomföra granskning för förslag till detaljplan för kv Runskriften
(Kavelbro).
Planområdet är en del av Gymnasium Skövde Kavelbro som är en gymnasiumskola
med ca 800 elever, som läser både praktiska och teoretiska utbildningar. Här finns
också Skövdes gymnasiesärskola med flera nationella och individuella program.
Introduktionsprogrammen och de nationella programmen på gymnasiesärskolan
har utökat sin verksamhet och är i behov av mer yta för att genomföra
utbildningens praktiska moment. De nationella programmen på
gymnasiesärskolan har fått i uppdrag att inkludera gymnasie-särskolan med
gymnasiets treåriga program. Den befintliga byggården med praktisk undervisning
i form av byggande av modulhus, timmerhus etc. avses därför att utvidgas mot
nordost.
Längs Kavelbrovägen finns en idrottshall som byggdes under mitten av 1990-talet
för Kavelbroskolans verksamhet. Inom Gymnasium Skövde finns möjlighet att som
tillval läsa ”Lokal idrottsutbildning (LIU)” med schemalagda pass, så behovet av
idrottslokaler under skoltid är stort. Kavelbrohallen behöver nu en tillbyggnad
med ytterligare en hall som innehåller en fullstor spelplan. Helger och kvällstid
ska lokalerna finnas tillgängliga för föreningslivets behov av idrottslokaler.
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Förslaget
Den befintliga byggården avses att utvidgas mot nordost. Byggården ska förses med
ett inhägnande plank för att bl.a. dämpa buller från utomhusaktiviteter. I samband
med utökningen av byggården planeras tillfarten till gården att flyttas så att
leveranstrafik angör Kavelbroskolan från den befintliga infarten längre västerut.
Kavelbrohallen planeras att byggas ut med ytterligare en hall med fullstor spelplan
som ska dockas till den befintliga hallen. Förslaget till tillbyggnad är ca 3 700 m2
byggnadsarea.
Planförslaget medger tillbyggnad av läktare.
Tillbyggnaden ska dagtid användas av Kavelbroskolan och kvällstid och helger av
föreningslivet. Den extra trafikmängd som planförslaget kan generera kvällstid och
helg, bedöms inte skapa någon konflikt med den övriga trafiken. Bedömningen blir
således att platsen klarar en planerad exploatering ur ett trafikmässigt perspektiv.
Området har god tillgänglighet för cyklister, fotgängare och bussresenärer,
närmaste hållplats ligger ca 100 meter från Kavelbrohallen.
Parkeringsbehovet ska tillgodoses inom kvartersmark.
Intill befintlig byggård finns sju fint planterade alar och tre kaukasisk vingnöt som
behöver tas bort i samband med den planerade utbyggnaden av byggården. Träden
har inventerats och bedömningen har gjorts att ett av de kaukasiska vingnötsträden
går att flytta medan projektet i övrigt bör ersätta de träd som tas ner. Nyplantering
av träd bör göras mellan Kavelbrohallens tillbyggnad och de befintliga villorna
längs Ringstigen.
Området är anslutet till det allmänna VA-nätet, Skövde Värmeverk AB:s
fjärrvärmenät samt SkövdeNät AB:s elnät. Utbyggnaden av Kavelbrohallen kräver
en flyttning av befintlig transformatorstation ca 60 meter längre österut. Dagvatten
ska omhändertas i enlighet med antagna riktlinjer för dagvattenhantering, antagna
av kommunstyrelsen 2011-02-14. I bebyggda områden gäller att vid ökad andel
hårdgjord yta ska den utökade dagvattenmängden omhändertas genom lokalt
omhändertagande.
Detaljplanearbetet sker med utgångpunkt från reglerna i plan- och bygglagen (PBL
2010:900). Detaljplanearbetet bedöms ske som ett standardförfarande då förslaget
till detaljplan är förenligt med ÖP, inte anses vara av stort intresse för allmänheten
och inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan.
Motivering av beslut
Inkomna synpunkter och/eller invändningar som framförts under samrådstiden 9
okt - 30 oktober 2017, har behandlats och bemötts i bifogad samrådsredogörelse.
Granskningen har ägt rum under tiden 22 jan till 12 feb 2018. Totalt har tolv
skrivelser inkommit, varav fem utan erinran. Inkomna synpunkter har behandlats
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och bemötts i bifogat granskningsutlåtande. Nedan redovisas en kort
sammanfattning av de synpunkter och/eller invändningar mot förslaget som
inkommit. Därtill vilka förändringar och tillägg till detaljplanen som föreslås.
En sammanfattning av större inkomna synpunkter är:
Trafikverket anser att anslutningsmöjligheterna i delen av planområdet närmast
Timboholmsrondellen bör begränsas ytterligare med förlängt utfartsförbud för att
inte riskera negativ påverkan på väg 26.
Länsstyrelsen anser att, för tydlighetens skull, att information om att hänsyn ska
tas till de lågpunkter som är nödvändiga för dagvattenssystemet bör vara med
under en rubrik upplysning på plankartan.
En sakägare önskar få ett förtydligande om hur parkeringsområdet ska skötas.
Med anledning av under granskningen inkomna synpunkter, föreslås följande
förändringar och tillägg göras i detaljplanen:


Plankartan har kompletterats med en rubrik upplysning där det framgår att
hänsyn ska tas till de lågpunkter som är nödvändiga för dagvattensystemet.



Utfartsförbudet längs Kavelbrovägen har förlängts 40 meter västerut.



Planbeskrivningen har kompletterats med följande text under rubriken
parkering, ”Ytor som används för parkering ska hårdgöras (asfalt, grus eller
armerat gräs) samt förses med belysning.”

Andra förändringar av detaljplaneförslaget som inte varit resultatet av yttranden
under granskningen föreslås vara att:


Område för transformatorstation har flyttats i sidled ca 8 meter västerut.

Justering av planhandlingarna enligt ovan bedöms inte föranleda att planförslaget
behöver ställas ut för ny granskning.

Handlingar
TU Detaljplan för kv Runskriften (Kavelbro); Antagande
Plankarta Kv Runskriften Antagande
Samrådsredogörelse kv Runskriften
Tjänsteskrivelse antagande
Granskningsutlåtande kv Runskriften
Planbeskrivning kv Runskriften antagande
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KS § 87/18
Detaljplan Trädgårdsstaden, etapp 3; Antagande
KS2016.0334
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
83/18
87/18

Beslut
Kommunstyrelsen antar Detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3.
Bakgrund
Planens syfte är att med den klassiska trädgårdsstaden som förebild skapa
förutsättningar för byggande av mellan 350-450 bostäder samt förskola inom den
tredje etappen av Trädgårds-staden i Skövde.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-11 (KS § 257/17) att ge sektor
samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra samråd för förslag till detaljplan för
Trädgårdsstaden, etapp 3.
Detaljplanen föreslår en småskaligt blandad bostadsbebyggelse i enlighet med
framtaget planprogram. Planförslaget utgår ifrån fastlagda trädgårdsstadskriterier
och har formats av de naturvärden som finns inom planområdet. Tillfarter till
etapp 3 sker dels från en förlängning av Nolhagavägen, dels från gamla
Törebodavägen som samtidigt ges en bättre standard.
Planområdet är beläget i nordöstra delen av Skövde, öster om Östra leden, söder
om Gamla Törebodavägen och norr om Mellomkvarnsbäcken. Planområdet berör
delar av fastigheterna Skövde 5:85, Skövde 5:74, samt Skövde 5:75. Skövde kommun
äger merparten av marken inom planområdet.
I översiktsplanen (ÖP 2025) från 2012 utpekas planområdet i huvudsak som mark
för nya bostäder. ÖP 2025 anger att Trädgårdsstaden bör planeras för bostäder i
form av småskalig bebyggelse i 1-2½ våningar längs trädplanterade gator. Kvarter
för flerfamiljshus blandas med kvarter med radhus, parhus och friliggande hus.
Utbyggnaden ska ske med en väl avvägd etappindelning från söder mot norr och
målsättningen är att varje etapp ska innehålla alla boendetyper. För planområdets
östra del anger ÖP 2025 nytt verksamhetsområde med liknande innehåll som i
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Stallsiken (sällanköphandel). Motivet är närheten till trafikplatsen Östra ledenTörebodavägen.
Området saknar idag detaljplan men ingår i det Planprogram för Horsås
Trädgårdsstad som godkändes av kommunfullmäktige 2008 som underlag för
framtagande av detaljplaner inom den nya stadsdelen Trädgårdsstaden.
Planprogrammet, med tillhörande kvalitets- och gestaltningsprogram, beskriver de
översiktliga förutsättningarna för att omvandla dagens åkerlandskap till en
attraktiv och välfungerande ny stadsdel för boende med den klassiska
trädgårdsstaden som förebild. Målet är att ge de olika byggherrarna en gemensam
grund för utformningen av de olika etapperna i området och skapa förutsättningar
för en etappvis utbyggnad under längre tid utan att de ursprungliga intentionerna
går förlorade.
Förslaget
Målet är, i likhet med tidigare etapper, att åstadkomma en blandad
bostadsbebyggelse med olika upplåtelseformer i syfte att erbjuda många olika
hushåll en möjlighet att bosätta sig i området. Planillustrationen på nästa sida
innehåller ca 390 bostäder med en fördelning om 65% bostäder i flerbostadshus
och 35 % bostäder i radhus, parhus, kedjehus samt i friliggande gruppbyggda hus.
Detaljplanen är flexibel i den bemärkelsen att den tillåter olika boendetyper inom
flertalet av kvarteren. Detta beroende på en osäkerhet i vad som efterfrågas i
framtiden. En annan fördelning än den illustrerade kan därmed ge ett annat
utfall. Bedömningen är dock att antalet bostäder kommer hamna mellan 350 - 450
st.
I likhet med etapp 1 och 2 så föreslås en tätare bebyggelse med flerbostadskvarter
närmast Nolhagavägen med motivet att skapa större stadsmässighet runt etappens
entréer samt att fler ska ha nära till kollektivtrafik. Innanför flerbostadskvarteren
föreslås kvarter för olika typer av gruppbyggda markbostäder. De inre kvarteren
grupperar sig kring ett centralt grönområde uppe på åsen. Grönområdet ges
förgreningar åt både norr och söder för att skapa kopplingar till omgivningen.
Detta gagnar både flora, fauna, friluftsliv mm och skapar även möjlighet att lösa
dagvattenhanteringen i öppna system. Invid grönområdet föreslås en förskola för
etappen placeras.
Mot Mellomkvarnsbäcken sparas ett stråk av naturmark som ligger inom
strandskyddsområdet för Mellomkvarnsbäcken. Detta föreslås omvandlas till
ängsmark och nyttjas för rekreation, dagvattenhantering mm. Mindre delar av
strandskyddet berörs dock av föreslagen vägdragning och bebyggelse (ca 8%) och
detaljplanen har därför beskrivit motiven för att upphäva strand-skyddet inom
dessa delar. För kvarteren längst i väster anger ÖP 2025 verksamhetsområde för
sällanköphandel men området kan inte ges någon direkt tillfart till varken Östra
leden eller väg 200. Närheten till Östra leden innebär ett bra visuellt exponerat läge
men det är också exponerat för trafikbuller och farligt godstransporter.
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Detaljplanen föreslår därför bostads-kvarter så långt västerut som riktlinjer för risk
och trafikbuller klaras.
En förutsättning för exploatering av etapp 3 är att Nolhagavägen byggs ut från
etapp 2 via en bro över Mellomkvarnsbäcken till Törebodavägen (väg 200). Gamla
Törebodavägen sträckning behålls men föreslås kompletteras med en gång- och
cykelbana på södra sidan mot den planerade bebyggelse och cirkulationsplats
föreslås vid korsningen med Nolhagavägen.
Fördjupade utredningar kring geoteknik, markföroreningar, naturvärden,
arkeologi, dagvatten-hantering samt trafik och trafikbuller har tagits fram under
planarbetet och resultatet av dessa sammanfattas i planbeskrivningen. Alla
utredningarna utgör bilagor till planhandlingarna.
Detaljplanen, som möjliggör en stor och för Skövde viktig exploatering, bedöms ha
stort allmänt intresse och handläggas därför med ett utökat förfarande.
Planavtal har upprättats med SSB:s mark- och exploateringsenhet.
Motivering av beslut
Inkomna synpunkter och invändningar som framförts under samrådstiden 11
september till 9 oktober 2017, har behandlats och bemötts i bifogad
samrådsredogörelse, daterad 2017-11-20.
Granskningen har ägt rum under tiden 18 december 2017 till 22 januari 2018. Totalt
har 15 skrivelser inkommit, varav 3 helt utan erinran. Inkomna synpunkter har
behandlats och bemötts i bifogat granskningsutlåtande. Nedan redovisas en kort
sammanfattning av de större synpunkter och/eller invändningar mot förslaget som
inkommit. Därtill vilka förändringar och tillägg till detaljplanen som föreslås.
Länsstyrelsen (LS) bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att
prövas av Länsstyrelsen om den antas. En förutsättning är dock att strandskyddet
ligger kvar på allmän plats NATUR med motionsspår och dagvattendammar. LS
anger också att hänsyn bör tas till skyfall samt buller vid placering av uteplatser
och att en motivering krävs till varför man tar jordbruksmark i anspråk.
Servicenämnden (SEN) motsätter sig planförslaget då dess flexibla utformning inte
bedöms leda till ett långsiktigt ansvar för viktig infrastruktur och inte ger
förutsättningar för ett gott husägande. SEN anser att detaljplanen behöver lägga
fast vilken typ av bebyggelse och kvarters-indelning som ska tillåtas inom planens
olika områden.
Socialnämnden (SN) påtalar vikten av att det finns bostäder för alla grupper, även
de med lägre inkomster, exempelvis ungdomar. SN önskar därför att en del av
bebyggelsen i Trädgårds-stadens etapp 3 utgörs av hyresrätter.
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Trafikverket påpekar att mycket har hänt i trafiksystemet sedan planprogrammet
togs fram för 10 år sedan, bl.a. att belastningen i Stallsikens cirkulationsplats ökat
mer än beräknat. Trafik-verket anser därför att ett antagande av detaljplanen ska
avvakta pågående arbete med upp-rättande av ett medfinansieringsavtal med
Skövde kommun för en utbyggd trafikplats vid Stall-siken. Trafikverket anser också
att prognosåret 2040 i trafik- och bullerutredningen även ska gälla för vägtrafik.
En privatperson framför önskemål om att etapp 3 även ska innehålla tomter
reserverade för den kommunala tomtkön då det idag är ganska stort tryck i kön
och enbart ett fåtal tomter släpps.
Med anledning av under granskningen inkomna synpunkter, föreslås följande
förändringar och tillägg göras i detaljplanen:
Plankartan


Justeras så att strandskyddet ligger kvar inom all allmän platsmark NATUR.



Planbestämmelsen ”Höjd för färdigt golv (FG) ska vara högre än gatumarken
rakt utanför byggnaden”. justeras till ”Höjd för färdigt golv (FG) ska vara
minst 25 cm högre än gatumarken rakt utanför byggnaden.”



Kompletteras med planbestämmelse (m) - ”Om uteplats anordnas i
anslutning till bostaden får trafikbuller vid denna uppgå till högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå. Det räcker om en uteplats per bostad, enskild eller
gemensam, klarar 50 dBA ekvivalent ljudnivå”.



I syfte att möjliggöra något större tomter för den kommunala tomtkön
justeras planbestämmelserna för det centrala kvarteret med friliggande
bebyggelse. Kravet på gruppbyggda hus (grp) stryks, ny exploateringsgrad
(e3) sätts till att högst 1/4-del av fastigheten får bebyggas och bestämmelse
om minsta avstånd mellan garagedel ingående i huvudbyggnad och
grannfastighet justeras till 2 meter.

Planbeskrivningen


Kompletteras/justeras avseende att strandskyddet ligger kvar på all allmän
platsmark NATUR, att dagvattendammarna och gångstigarna går att förena
med strandskyddets syften men att särskild dispens från strandskyddet
måste sökas för dessa anläggningar.



Kompletteras/justeras avseende beskrivningen av trafikbuller kring
uteplats.



Kompletteras med att en stadsutveckling likt planförslaget bedöms vara ett
sådant väsentligt samhällsintresse som avses i 3 kap. 4 § MB.
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Förtydligas med att DP663 berörs, att genomförandetiden för DP663
fortfarande gäller, att berörd del föreslås ersättas med ny detaljplan samt
motiv för ändringen.

Andra större förändringar av detaljplaneförslaget som inte varit resultatet av
yttranden under granskningen föreslås vara att:
Planbeskrivningen


Den miljötekniska undersökningen (bil J) har reviderats och
planbeskrivningens sammanfattning av denna har uppdaterats.

Justering av planhandlingarna enligt ovan bedöms inte föranleda att planförslaget
behöver ställas ut för ny granskning.
Inga sakägare har under samråd eller granskning framfört synpunkter mot
planförslaget.

Handlingar
TU Detaljplan Trädgårdsstaden, etapp 3; Antagande
Plankarta nr1 antagande
Plankarta nr2 antagande
Samrådsredogörelse 2017-11-20
Tjänsteskrivelse antagande
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning Antagande

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 88/18
Ändring av detaljplan för Dalvägens förskola; Uppdrag och samråd
KS2018.0151
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
84/18
88/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta
förslag till ändring av detaljplan för Dalvägens förskola.
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra
samråd för förslag till ändring av detaljplan för Dalvägens förskola.

Bakgrund
Syfte med planändringen
Detaljplanen för Dalvägens förskola (DP 696) hann antas och vinna laga kraft innan
det upptäcktes att dagvattenledningen, i nord sydlig riktning, var felaktigt inmätt.
Ändring av detaljplan görs för att u-området på plankartan ska stämma överens
med läget på befintlig dagvattenledning. I samband med det justeras
egenskapsgränsen mot sydöstra delen av kryssmarken för att tillåten markyta att
bygga en förskola på inte ska bli mindre än tidigare.
I övrigt har inga andra planbestämmelser ändrats på plankartan och syftet med
planen är fortfarande att skapa förutsättningar för att etablera en förskola mellan
Käpplunda Park och S:t Birgitta kyrkogård.
Bygglov för en förskola kan ges redan nu, även om ändring av detaljplan för
Dalvägens förskola inte har vunnit laga kraft. Det beror på en förskola kan byggas
efter gällande detaljplan (DP 696) byggrätt. Hänsyn får naturligtvis tas till att uområdets nya läge i ändringen av detaljplanen.
Detaljplanen för Dalvägens förskola (DP 696) hann antas och vinna laga kraft innan
det upptäcktes att dagvattenledningen, i nord sydlig riktning, var felaktigt inmätt.
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För att justera plankartan måste en ändring av detaljplanen för Dalvägens förskola
ske.
Förutsättningar
Planen berörs av detaljplan för Dalvägens förskola, laga kraft 2018-01-03. Initierare
till planändringen är Skövde kommun.
Framtagandet av ändring av detaljplan för Dalvägens förskola kommer ske med
begränsat förfarande då ändringen berör en åtgärd av mindre betydelse. Samtliga i
samrådskretsen måste aktivt godkänna ändring av detaljplan för att planen ska
kunna gå direkt till antagande. Om så inte sker måste planen gå ut på granskning
innan den kan antas. Detta skulle förlänga tidsplanen för antagande.
Detaljplanen ändras före genomförandetidens utgång. Den som äger en fastighet
inom planområdet har rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada
detta medför. Skövde kommun äger marken inom planområdet.
En behovsbedömning har gjorts för planområdet och kommunstyrelsen har
beslutat 2017-05-29 att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande
miljöpåverkan varför något behov av miljöbedömning inte föreligger.
Länsstyrelsen skrev i ett yttrande 2017-05-03 att de delar Skövde kommuns
bedömning. Planändringen bedöms inte leda till att en ny behovsbedömning
behöver upprättas då ändringen är så liten. Marksanering kommer fortfarande
krävas innan bygglov får ges.
Ändringen av detaljplanen innebär att plankartans u- område får en ny placering
samt att egenskapsgränsen justeras mot sydöstra korsmarken. Planbeskrivningen
kompletteras med beskrivande text vad ändring av detaljplan för Dalvägens
förskola innebär.
Bygglov för en förskola kan ges redan nu, även om ändring av detaljplan för
Dalvägens förskola inte har vunnit laga kraft. Det beror på en förskola kan byggas
efter gällande detaljplan (DP 696) byggrätt. Hänsyn får naturligtvis tas till att uområdets nya läge efter ändring av detaljplan.

Tidsplan
Beslut om uppdrag och samråd i KS v. 15 11 april 2018.
Samrådstid mellan v. 16-19 (april-maj 2018). Vid aktivt godkännande i samrådet av
samtliga i samrådskretsen kan planen gå direkt till antagande utan granskning,
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enligt begränsat förfarande. Antagande av ändring till detaljplan för Dalvägens
förskola kan tidigast ske 18 juni 2018.
Plankostnaden fördelas mellan Skövde kommuns VA- avdelning och
planavdelning.
Motivering till beslut
Enligt Länsstyrelsen behöver kommunen göra en ändring av detaljplanen då det är
viktigt att markreservat för ledningar markerat med planbestämmelsen "u" på
plankartan stämmer med dagvattenledningens verkliga läge. Sektor service önskar
även att detaljplanen för Dalvägens förskola ändras.
Utan ändringen förlorar de byggrätt, huvudsakligen för mindre
komplementbyggnader, både inom det felaktigt placerade u- området samt för
ytan för dagvattenledningens egentligen placering. Juridiskt är det inte möjligt att
bygga på mark med planbestämmelsen "u", oavsett om det ligger ledningar eller
inte inom u-området.
Av ovanstående två anledningar bedöms ändring av detaljplan för Dalvägens
förskola lämpligt.

Handlingar
TU Ändring av detaljplan för Dalvägens förskola; Uppdrag och samråd
Planbeskrivning samråd
Plankarta samråd
Tjänsteskrivelse uppdrag och samråd
Bilaga A Behovsbedömning

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11

43(84)

KS § 89/18
Förslag från ledamöter i alliansen (kommunstyrelsen) om uppdrag
till kommundirektören om att utreda konsekvenserna för Skövde
kommun av införande av lagstiftning om vinstförbud i
välfärdstjänster i enlighet med lagrådsremiss
KS2018.0123
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
85/18
89/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att utreda
konsekvenserna för Skövde kommun av införande av lagstiftning om vinstförbud i
välfärdstjänster i enlighet med lagrådsremissen ”Tillstånd att ta emot offentlig
finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad
verksamhet” utifrån vad som nedan anförs.

Yrkanden
Marie Ekman (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Magnus Hammar (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Reservationer
Marie Ekman (S), Johan Ask (S), Maria Hjärtqvist (S), Helena Dahlström (S) och
Robert Ciabatti (S) reserverar sig mot beslutet.
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Bakgrund
Alliansen har genom ledamöterna i kommunstyrelsen väckt följande ärende i
kommunstyrelsen. Av alliansens förslag om uppdrag till kommundirektören att
utreda konsekvenserna för Skövde kommun av införande av lagstiftning om
vinstförbud i välfärdstjänster i enlighet med lagrådsremissen ”Tillstånd att ta emot
offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och
skollagsreglerad verksamhet” framgår följande:
Sveriges regering har till Lagrådet överlämnat ett lagförslag om att begränsa
vinsterna i välfärden. Konstruktionen av denna vinstbegränsning överensstämmer
med den som förordades i den s k Reepalu-utredningen (Ordning och reda i
välfärden (SOU 2016:78) och innebär att rörelseresultatet begränsas i relation till
det operativa kapitalet. I realiteten innebär det att företagsamhet inom
välfärdssektorn omöjliggörs, eftersom få av dem besitter operativt kapital i form av
anläggningstillgångar.
Regeringen har meddelat att lagförslaget ska avgränsas till att omfatta förskola,
skola och äldreomsorg, det vill säga de välfärdsområden som Sveriges kommuner
har ett lagstadgat ansvar för. Sjukvården, som är ett landstingskommunalt
uppdrag, omfattas ej av reformen i detta skede. Regeringen har vidare meddelat att
den avser att återkomma med justering av förslagen som innebär särregler för
idéburna och ej vinstdrivande bolag.
I Skövde finns ett antal fristående aktörer som driver för-, grund- och
gymnasieskola samt hemtjänst. En ny lagstiftning skulle förändra
förutsättningarna för dessa. Det är inte orimligt att utgå från att en lagstiftad
vinstbegränsning skulle innebära att möjligheterna för företagen att bedriva sin
verksamhet allvarligt försvåras eller rentav omintetgörs.
Detta kommer naturligtvis att få omedelbara konsekvenser för de förskolebarn,
elever, äldre och funktionsnedsatta som idag brukar företagens verksamhet och
tjänster. Men det får också omfattande konsekvenser för Skövde kommun som har
det lagstadgade ansvaret att tillhandahålla förskoleplatser, skolgång och hemvård
för invånarna. Kommunen behöver utveckla en handlingsberedskap för att
hantera den oviss och påfrestande situation.
Skövde kommun bör därför omgående utreda konsekvenserna för kommunen av
en lagändring rörande en vinstbegränsning. Utredningen ska klargöra
kommunens behov av investeringar, värdera en eventuell kostnadsökning för
kommunen, uppskatta det utökade behovet av personalrekrytering samt belysa
övriga organisatoriska aspekter för kommunen. Vidare ska utredningen förorda
förslag till åtgärder att vidta i händelse av att lagändringen beslutas av riksdagen.

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11

45(84)

Handlingar
TU Förslag från ledamöter i alliansen (kommunstyrelsen) om uppdrag till
kommundirektören om att utreda konsekvenserna för Skövde kommun av
införande av lagstiftning om vinstförbud i välfärdstjänster i enlighet med
lagrådsremiss
Förslag från ledamöter i alliansen (kommunstyrelsen) om uppdrag till
kommundirektören om att utreda konsekvenserna för Skövde kommun av
införande av lagstiftning om vinstförbud i välfärdstjänster i enlighet med
lagrådsremiss

Skickas till
Kommundirektören
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KS § 90/18
Demokratiutvecklare 2018
KS2018.0135
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
86/18
90/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera demokratiutvecklare 2018 med 130 tkr.
Medel tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Bakgrund
Inför valet 2014 anställdes två demokratiutvecklare i syfte att öka valdeltagandet
bland ungdomar. Demokratiutvecklarna genomförde ett antal insatser och
aktiviteter för att uppnå syftet och rapporterade resultaten i en rapport ”
Demokratiutvecklarna Skövde kommun oktober 2014” (KS2017.0406).
Utifrån denna rapport pekas ett antal områden ut som viktiga för att öka och
upprätthålla ett högt valdeltagande, något som vi tror att demokratiutvecklarna i
sig bidrog till. Utifrån statistik om valdeltagandet vid valet till riksdagen 2014 kan vi
se att av samtliga röstberättigade röstade 87 %. Av förstagångsväljarna röstade 86 %
och av unga mellan 18-29 år röstade 85 %. Detta innebär att valdeltagandet bland
förstagångsväljare och unga mellan 18-29 år endast är en till två procentenheter
lägre än genomsnittet. Valdeltagandet bland förstagångsväljare och unga 18-29 år
är dessutom högre i Skövde än i riket, nationellt ligger valdeltagandet i bägge
grupper på 83 %. En slutsats är att demokratiutvecklarna som anställdes inför valet
2014 bidragit till denna positiva statistik.
Överlag är valdeltagandet bland ungdomar och förstagångsväljare högt i Skövde.
Däremot syns det tydliga skillnader mellan valkretsarna i kommunen. Skillnaden
mellan det kommunala genomsnittet i valdeltagande (87 %) och valdeltagandet i
Ryd Centrum, den valkretsen med lägst valdeltagande (65 %), är 22
procentenheter. Skillnaden mellan den valkretsen med högst valdeltagande,
Ekängen-Ulveket, och Ryd Centrum är 26,5 procentenheter.
För att uppnå ett jämnare valdeltagande i hela kommunen ansöker nu sektor
medborgare och samhällsutveckling om utvecklingsmedel för att kunna anställa en
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person, som kan arbeta med insatser för att öka valdeltagandet i de områden där
valdeltagandet är markant lägre än det kommunala genomsnittet. I insatserna
ingår spridning av information om vad rösträtten innebär, hur man går tillväga när
man röstar samt vart man kan hitta mer information om valet och de olika
partierna. Insatserna kan även innefatta olika aktiviteter i syfte att belysa valet och
vikten av att rösta så som debattpaneler, diskussionsforum och informationsbesök.
Inför valet 2018 rör det sig om att anställa en demokratiutvecklare. Kostnaden för
denna demokratiutvecklare uppgår till 130 tkr och fördelas enligt nedan:
-

105 000 kr avser 50 % tjänst under månaderna april – september inkl.
arbetsgivaravgifter.
25 000 kr avser material, lokalhyra, fika, mm. för genomförandet av olika
aktiviteter och spridning av information.

Handlingar
TU Demokratiutvecklare 2018
Demokratiutvecklarna Skövde kommun oktober 2014

Skickas till
Gabriel Johansson, barn- och ungdomsstrateg
Catharina Andreasson, controller SSV
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KS § 91/18
Svar på remiss ang. ansökan från Raoul Wallenbergskolorna
Skaraborg AB om godkännande som huvudman för fristående skola förändringar inom en huvudmans befintliga verksamhet
KS2018.0110
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
87/18
91/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Skövde kommun tillstyrker ansökan från Raoul
Wallenbergskolorna Skaraborg AB om godkännande som huvudman för befintlig
skolenhet med förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Raoul
Wallenbergskolan Skövde fr.o.m. januari 2019, och avger yttrande enligt nedan (se
under rubriken Yttrande). Tillstyrkan lämnas under förutsättning att Raoul
Wallenbergskolorna Skaraborg AB kan säkerställa tillgång till speciallokaler.

Bakgrund
Skövde kommun har gett möjlighet att yttra sig över Raoul Wallenbergskolorna
Skaraborg AB:s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för
en befintlig skolenhet med förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Raoul
Wallenbergskolan Skövde i Skövde kommun fr.o.m. januari 2019. Ansökan gäller
godkännande som ny huvudman avseende en redan befintlig verksamhet.
Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 18 april 2018.
Remissen från Skolinspektionen har skickats till barn- och utbildningsnämnden
för inhämtande av förslag till yttrande. Med beaktande av att barn- och
utbildningsnämndens sammanträde inte kunnat genomföras i tid har ordföranden
i nämnden fattat beslut i ärendet i enlighet med 6 kap. 39 § kommunallagen.
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Yttrande
Av beslutet från barn- och utbildningsnämnden framgår följande:
Raoul Wallenbergskolorna AB bedriver idag sökt utbildning vid Raoul
Wallenbergskolan Skövde och ansökan avser prövning av godkännande av ny
huvudman för redan befintlig verksamhet.
Den befintliga och planerade verksamheten organiseras enligt följande:
F 1 2 3 4 5 6 7
8
9 Totalt
Läsår 2017/2018
50 69 48 26 26 28 29 25 301*
Läsår 2018/2019
52 52 69 48 26 48 53 140 45 533
Läsår 2019/2020
52 52 78 52 52 52 140 140 45 663
*Läsåret 2017/2018 faktiskt antal elever – läsår 2018/2019 samt 2019/2020 planerat
antal elever
I ansökan från Raoul Wallenbergskolorna Skaraborg AB framgår att avsikten med
byte av huvudmannaskapet inte är att förändra verksamheten utan att förankra
verksamheten i det lokala samhället på ett tydligare sätt. De beskriver även att
förändringen av huvudmannaskapet inte kommer att påverka lokalsituation,
skolenhetens ekonomi, antal lärartjänster eller den operativa verksamheten.
Det framgår även i ansökan att Raoul Wallenbergskolan Skövde inför hösten 2018
planerar att utöka sin lokalyta med bland annat specialsalar, förutom idrottshall.
Raoul Wallenbergskolorna Skaraborg AB vill fortsätta samverka med Skövde
kommun kring idrottshall. De kommunala skolornas idrottslokaler har idag en hög
beläggning vilket minskar möjligheten till ett samutnyttjande. Inom de närmaste
åren planerar Skövde kommun även att bygga ut befintliga förskoleklass – åk 6
skolor till treparallelliga i syfte att nyttja speciallokalerna mer effektivt. Skövde
kommuns avsikt är dock att hantera samtliga fristående skolor på ett likvärdigt sätt
vad gäller idrottslokaler, vilket bland annat innebär att lediga schemapositioner
kan nyttjas.
Barn och utbildningsnämnden har tidigare gjort bedömningen att de ekonomiska,
organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna för den kommunala grundskolan
i Skövde är hanterbara. Det faktiska antalet elever på Raoul Wallenbergskolan
Skövde överstiger dock det planerade antal elever som nämnden yttrade sig över,
vilket innebär större ekonomiska och organisatoriska konsekvenser än nämnden
tidigare bedömt.
Barn och utbildningsnämnden gör bedömning att denna övergripande
organisations-förändring inte nödvändigt behöver få någon påverkan och föreslår
att ansökan från Raoul Wallenbergskolorna Skaraborg AB om godkännande som
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ny huvudman tillstyrks. Detta under förutsättning att Raoul Wallenbergskolorna
Skaraborg AB kan säkerställa tillgång till speciallokaler.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet från barnoch utbildningsnämnden såsom Skövde kommuns svar på remissen från
Skolinspektionen.
Avslutningsvis ska nämnas att Skolinspektionen i sin remiss efterfrågat diverse
handlingar (befolkningsprognos, sammanställning över samtliga kommunala och
fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen och en karta
som tydligt visar placeringen av kommunala och fristående skolor i kommunen).
Mot bakgrund av att nu aktuell ansökan endast gäller godkännande som huvudman
för redan befintlig skolenhet har handläggare på Skolinspektionen godkänt, efter
kontakt med tjänsteman från SBU, att dessa handlingar inte behöver skickas in på
nytt utan att hänvisning kan ske till tidigare ärende.

Handlingar
TU Svar på remiss ang. ansökan från Raoul Wallenbergskolorna Skaraborg AB om
godkännande som huvudman för fristående skola - förändringar inom en
huvudmans befintliga verksamhet
Remiss_ dnr 31-2018_1969 ansökan från Raoul Wallenbergskolorna Skaraborg
AB.msg
Remiss dnr 31-2018:1969 ansökan om godkännande som huvudman vid Raoul
Wallenbergskolorna Skaraborg AB
Remiss dnr 31-2018:1969 ansökan om godkännande som huvudman vid Raoul
Wallenbergskolorna Skaraborg AB1
Ordförandebeslut BUN - remiss, ansökan från Raoul Wallenbergskolorna
Skaraborg AB om godkännande som huvudman för fristående skolan förändringar inom en huvudmans befintliga verksamhet
Skickas till
Skolinspektionen
friskolor@skolinspektionen.se
barn- och utbildningsnämnden
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KS § 92/18
Svar på remiss Förslag till översiktsplan för Mariestads kommun
KS2018.0108
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-28
2018-04-11

Ärende
88/18
92/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt nedan (under rubriken
Yttrande) från Skövde kommun på förslag till översiktsplan för Mariestads
kommun.
Bakgrund
Mariestads kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan för kommunen,
Översiktsplan 2030. Den nya översiktsplanen har två syften. Den ska dels beskriva
hur kommunen vill hantera nationellt betydelsefulla områden och säkerställa
långsiktig hållbar utveckling och dels ska den peka ut riktningar för hur stad och
land ska utvecklas.
De övergripande principerna handlar om att stärka nätverk av infrastruktur för
olika trafikslag och att koncentrera ny bebyggelse till områden där det redan finns
infrastruktur och service. Fortsättningsvis har kommunen även pekat ut fyra
områden utanför Mariestads tätort; Lugnås, Ullervad, Sjötorp och Lyrestad, där
exploatering genom nya bostäder ska ske.
Skövde kommun framförde i sitt yttrande över samrådshandlingen att man anser
att planförslaget i stort medverkar till att stärka sambanden mellan kommunerna i
Skaraborg. Skövde kommun lyfte vidare fram de kommungemensamma frågorna
sjön Vristulven och väg 26, samt att satsningar för de övergripande
infrastrukturfrågorna som redovisas i planen är betydelsefulla för en fortsatt
utveckling av delregionen.
Av samrådsredogörelsen, som är en del av översiktsplanens granskningshandling,
framgår att man har tagit del av Skövde kommuns framförda synpunkter och att de
har noterats. Synpunkterna har inte inneburit några ändringar i planförslaget.
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Yttrande
Mariestads kommun har arbetat fram förslag till ny översiktsplan för kommunen,
Översiktsplan 2030. Planförslaget är nu utställt för granskning och Skövde
kommun har fått förslaget på remiss. Skövde kommun har tidigare yttrat sig i
samrådsskedet. Framförda synpunkter har noterats i granskningshandlingen.
Skövde kommun har inga ytterligare synpunkter på planförslaget.
Handlingar
TU Svar på remiss Förslag till översiktsplan för Mariestads kommun
Översiktsplan 2030 Mariestads kommun, granskningshandling, daterad 2018-0226, uppdaterad 2018-03-20, del 1
Översiktsplan 2030 Mariestads kommun, granskningshandling, daterad 2018-0226, del 2
Översiktsplan 2030 Mariestads kommun, granskningshandling, daterad 2018-0226, del 3
Översiktsplan 2030 Mariestads kommun, granskningshandling, daterad 2018-0226, del 4
Missiv granskningsremiss
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF

Skickas till
Mariestads kommun; info@mariestad.se
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 93/18
Svar på medborgarförslag om storbildsskärm under fotbolls-VM
2018
KS2017.0351
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-28
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
89/18
93/18
44/18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att installera en storbildsskärm på någon
bra plats i Skövde under kommande fotbolls-VM. Medborgarförslagsställaren
föreslår t.ex. Hertig Johans torg eller vid Boulognersjön. Fotbolls-VM spelas mellan
14 juni-15 juli 2018.
Medborgarförslaget har skickats på remiss till Next Skövde Destinationsutveckling
AB som föreslagit bifall till medborgarförslaget, under förutsättning att
storbildsskärm för fotbolls-VM ingår i en större satsning, Sommar i Skövde 2018. I
det fall frågan endast gäller att visa fotbolls-VM på storbildsskärm i enlighet med
medborgarförslaget föreslår Next Skövde Destinationsutveckling AB att det ska
avslås, då bedömningen är att kostnaden härför är för stor i förhållande till värdet.
Av Next Skövde Destinationsutveckling AB:s yttrande framgår att satsningen
Sommar i Skövde 2018, i kombination med installation av storbildsskärm, har en
total budget om 1 000 000 kr varav Skövde kommuns del av finansieringen
motsvarar 430 000 kr.
Den totala kostnaden för installation av storbildskärm endast för att visa fotbollsVM uppskattas till 200 000 kr.
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Förvaltningens bedömning
Inledningsvis kan konstateras att Next Skövde Destinationsutveckling AB har ett
uppdrag att ansvara för utvecklingen av aktiviteter i staden och att driva arbetet
med att skapa och utveckla event som stärker Skövdes varumärke. Bolaget ska
vidare ansvara för att attrahera och utveckla evenemang och möten. Det är bl.a.
mot denna bakgrund som Next Skövde Destinationsutveckling AB arrangerar
satsningen Sommar i Skövde.
Next Skövde Destinationsutveckling AB har föreslagit bifall till
medborgarförslaget, dock under förutsättning att storbildsskärm för fotbolls-VM
ingår i ovan beskriven satsning och att kommunen deltar genom medfinansiering
med 430 000 kr. Förvaltningen kan konstatera att detta är en kostnad för en
aktivitet som inte ryms inom befintlig budget.
När det sedan gäller den isolerade frågan om att visa fotbolls-VM på storbildsskärm
i enlighet med medborgarförslaget kan konstateras att Next Skövde
Destinationsutveckling AB föreslår avslag i denna del eftersom kostnaden härför är
för stor i förhållande till värdet. Förvaltningen delar denna bedömning.
Mot ovanstående bakgrund föreslås kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.

Handlingar
TU Svar på medborgarförslag om storbildsskärm under fotbolls-VM 2018
Medborgarförslag om storbildsskärm under fotbolls-VM 2018
Remissvar från Next Skövde om medborgarförslag om storbildsskärm under
fotbolls-VM 2018
Kompletterade yttrande från Next Skövde AB

Skickas till
Next Skövde Destinationsutveckling AB
Förslagsställaren
Johan Rahmberg, sektorschef
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KS § 94/18
Årsredovisning 2017 Skövde Stadshus AB
KS2018.0141
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-28
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
90/18
94/18
45/18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Skövde Stadshus AB:s
årsredovisning för år 2017 och ställa sig bakom att bolagsstämman beviljar
styrelsen ansvarsfrihet och att uppkommen vinst disponeras enligt styrelsens
förslag.

Bakgrund
Skövde Stadshus AB har inkommit med årsredovisning för år 2017.
Revisorerna tillstryker ansvarsfrihet.

Handlingar
TU Årsredovisning 2017 Skövde Stadshus AB
Årsredovisning Skövde Stadshus AB 2017 intyg granskningsrapport

Skickas till
Skövde Stadshus AB
Ekonomichefen

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11
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KS § 95/18
Skövde kommuns årsredovisning 2017
KS2018.0136
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-28
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
91/18
95/18
46/18

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen.
Beslut i kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till
kommunfullmäktige och revisorerna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska enligt 11 kap. 20 § kommunallagen (2017:725) överlämna
årsredovisningen till kommunfullmäktige och till revisorerna senast den 15 april
året efter det år som redovisningen avser.
Årsredovisningen för Skövde kommun innehåller en redogörelse för utfallet av
verksamheten, hur den har finansierats samt den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets slut. Årsredovisningen omfattar även en redovisning av
kommunkoncernen och miljö- och personalredovisningar.
Kommunen har en medveten strategi att växa och har ökat med 842 invånare 2017.
Detta har inneburit ökade kostnader till exempel har kommunens organisation
vuxit 2017 med 170 nya tillsvidare anställda.
Skövde kommun redovisar ett positivt resultat för år 2017 på 50 miljoner kronor,
vilket är 36 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avslutade exploateringsområden
(22 miljoner), byggbonus (10 miljoner) samt lägre kapital- och
personalomkostnadspålägg än budgeterat har påverkat resultatet
positivt. Nedskrivning av aktier i Skövde Billingen AB (38 miljoner), förtida inlösen
av pensioner (25 miljoner) samt inlösen av ränteswappar (10 miljoner) är
engångsposter som har påverkat resultatet 2017 negativt men ger positiva effekter
framåt. Dessutom redovisade nämnderna ett underskott om 11 miljoner kronor där

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11
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de största negativa avvikelserna finns hos vård- och omsorgsnämnden samt barnoch utbildningsnämnden.
Den demografiska utmaningen blir allt tydligare då grupperna som mest nyttjar
kommunens tjänster ökar mer än övriga grupper som minskar. Den finansiella
analysen visar att kommunens kostnader (7,2 procent) ökade snabbare än
kommunens intäkter (4,0 procent) under 2017. Detta är en tydlig kursändring
från de senaste 5 åren då intäkterna har ökat i snabbare takt. För att behålla
balansen mellan intäkter och kostnader över tid behöver verksamheterna
analysers för att bedöma behovet av nya tillskott samt hitta nya arbetssätt bland
annat med hjälp av digitaliseringens möjligheter.
Balanskravsresultatet under 2017 var positivt och därmed är reservering till
resultatutjämningsreserv (RUR) möjlig med 21 miljoner kronor. För att kunna göra
en reservering till RUR måste resultatet överstiga en procent av skatter och
generella statsbidrag. Med årets resultat menas det lägsta av årets resultat och årets
resultat efter balanskravsjusteringen. Den ackumulerade reservationen till RUR
2017-12-31 uppgår till 409 miljoner kronor.
Under 2017 har Skövde kommun gjort nettoinvesteringar för 759 miljoner kronor
varav lokalinvesteringar uppgår till 393 miljoner inklusive planerat underhåll.
Stora investeringar har bland annat gjorts i Trädgårdsstadens förskola/skola,
Parkeringshuset kvarteret Mode och Billingeskolan. Investeringar i infrastruktur
uppgick till 121 miljoner kronor. De större investeringarna under 2017 har varit
trafikplats Norra Ryd, Logistiklösningar Resecentrum och Bussdäck vid
Parkeringshus Mode.
Finansiella nyckeltal som soliditet, självfinansieringsgrad och skuld per invånare
har försämrats. Det finns tre anledningar, lägre resultat än tidigare år, hög
investeringsvolym och ökad skuldnivå delvis på grund av koncernbanken.
Kommunens långfristiga skulder har ökat med 489 miljoner kr och uppgår till 1288
miljoner kronor per 2017-12-31.
Skövde kommunkoncern redovisar ett positivt resultat på 157 miljoner kronor för
2017, vilket är 93 miljoner sämre än 2016. Försämringen gentemot 2016 beror
framförallt på kommunens lägre resultat. AB Skövdebostäder, Skövde Värmeverk
AB och SkövdeNät AB redovisar positiva resultat, vilket stärker bolagskoncernen.
Resultatet för AB Skövdebostäder är 109 miljoner kronor, för Skövde Nät AB 13
miljoner och för Skövde Värmeverk AB 10 miljoner.
Av de åtta strategiska målen som kommunfullmäktige beslutat om bedöms två som
uppfyllda vid mandatperiodens slut, fem som delvis uppfyllda, och ett som ej
uppfyllt.

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11

Handlingar
TU Skövde kommuns årsredovisning 2017
Skövde Strategiska folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2017
Personalredovisning 2017 till KS
Bilaga Uppföljning kommunfullmäktiges styrkort 2017
Verksamhetsberättelse_ÖIS_2017
Bilaga Nämndernas Verksamhetsberättelser 2017 (T3)
Skövde kommuns årsredovisning 2017 (2018-03-22)

Skickas till
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Redovisningschef

58(84)

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11
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KS § 96/18
Årsredovisning 2017 Miljösamverkan Östra Skaraborg
KS2018.0133
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-28
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
92/18
96/18
47/18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
årsredovisningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg 2017 samt bevilja
direktionen och direktionens enskilda ledamöter ansvarsfrihet 2017.

Bakgrund
Miljösamverkan Östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning för 2017.
Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för direktionen och direktionens enskilda
ledamöter för 2017.

Handlingar
TU Årsredovisning Miljösamverkan Östra Skaraborg 2017
Protokollsutdrag MÖS Dir § 2 beslut årsredovisning
Årsredovisning 2017 Miljösamverkan Östra Skaraborg
Revisionsberättelse och granskningsrapport 2016 MÖS

Skickas till
Miljösamverkan Östra Skaraborg
Ekonomichefen

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11
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KS § 97/18
Årsredovisning 2017 Skaraborgsvatten
KS2018.0146
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-28
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
93/18
97/18
48/18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
årsredovisningen 2017 för Skaraborgsvatten samt bevilja direktionen och
direktionens enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2017.

Bakgrund
Skaraborgsvatten har inkommit med årsredovisning för 2017. Revisorer har
tillstyrkt ansvarsfrihet för direktionen och direktionens enskilda ledamöter för år
2017.

Handlingar
TU Årsredovisning 2017 Skaraborgsvatten
Protokoll Skaraborgsvatten 2018-02-22
Årsredovisning 2017 Skaraborgsvatten
Granskningsrapport och revisionsberättelse för år 2017 kommunalförbundet
Skaraborgsvatten

Skickas till
Skaraborgsvatten
Ekonomichefen

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11
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KS § 98/18
Årsredovisning 2017 Avfallshantering Östra Skaraborg
KS2018.0147
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-28
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
94/18
98/18
49/18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
årsredovisningen 2017 för Avfallshantering Östra Skaraborg samt bevilja
direktionen och direktionens enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2017.

Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning för 2017.
Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för direktionen och direktionens enskilda
ledamöter för 2017.

Handlingar
TU Årsredovisning 2017 Avfallshantering Östra Skaraborg
Sammanträdesprotokoll § 4 Avfallshantering Östra Skaraborg Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017 Avfallshantering Östra Skaraborg
Revisionsberättelse samt granskningsrapport för år 2017

Skickas till
Avfallshantering Östra Skaraborg
Ekonomichefen

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11
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KS § 99/18
Beslut om politisk organisation mandatperioden 2018-2022
KS2017.0156
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-28
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
95/18
99/18
50/18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa organisation
samt antal ledamöter och sammansättning av nämnder och styrelser enligt
förslaget från politikergruppen (Politikergruppens rapport, organisation 2018-2022
(daterad 2018-03-22) att gälla för mandatperioden 2018-2022. Den del av beslutet
som gäller organisationen för AB Skövdebostäder AB, under avsnitt 2.3 i ovan
nämnd rapport, ska gälla från och med kommunfullmäktiges beslut den 23 april
2018.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta vid sammanträde den 23
april 2018 att godkänna ny lydelse för bolagsordningen för AB Skövdebostäder
enligt förslag daterad 2018-03-27.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, och till följd av
det ovanstående, föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att
entlediga de externa styrelseledamöterna i AB Skövdebostäder, att gälla från och
med den 23 april 2018.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa följande
styrdokument att gälla för mandatperioden 2018-2022.
1. Arbetsordning för kommunfullmäktige
2. Arvodesbestämmelser
3. Riktlinjer för partistöd
4. Riktlinjer för uppvaktning m m av förtroendevalda
5. Instruktion Brottsförebyggande rådet i Skövde
6. Reviderad bolagsordning för AB Skövdebostäder enligt förslag daterad
2018-03-27

Skövde kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Protokollsanteckning
Ordföranden godkänner följande protokollsanteckning från Magnus Hammar (M),
inlämnad på sammanträdet enligt följande:

”Beslut om politisk organisation mandatperioden 2018-2022, Byggnadsnämndens
namnbyte
Att nämnden byter namn är inte särskilt dramatiskt men i samband med detta
borde ordet trafik införas i nämndens namn. Detta för att förtydliga dels internt
inom förvaltningen och dels till allmänheten att detta område ingår i nämndens
uppdrag, till skillnad från såväl nuvarande som föreslagna namn.”

Bakgrund
Skövde kommun har den ordningen sedan flera mandatperioder tillbaka att
besluta om politisk organisation och andra viktiga frågor som rör förtroendevalda
innan valutgången är känd. Det underlättar samverkan mellan majoritet och
opposition och förenklar det politiska arbetet med att nominera kandidater till
olika poster. En politikergrupp (kallad 19mannagruppen), vald av
kommunfullmäktige, bestående av kommunalråden samt två representanter för de
partier som är representerade i kommunfullmäktige utgör politikergruppen. Det
här dokumentet sammanfattar de förslag till beslut som politikergruppen enats
kring att gälla från och med mandatperioden 2018-2022.
Politikergruppens arbetssätt har kännetecknats av att lyssna på samtliga
medverkande partiers åsikter och därefter utarbeta förslag till beslut med bred
politisk förankring. Varje ledamot i politikergruppen har ansvarat för förankringen
i det egna partiet. De förslag till beslut som utarbetats är således en bred förankrad
kompromiss.
Förslaget från politikergruppen lämnas i sin helhet till kommunfullmäktige för
beslut om organisation, antal ledamöter, sammansättning av nämnder och
styrelser samt ett antal styrdokument.
En utvärdering har skett av slutsatserna av 19mannagruppens arbete. En av
slutsatserna är att kommunfullmäktige föreslås besluta om att återgå till endast
förtroendevalda politiker i styrelsen för AB Skövdebostäder. Skälet till detta är att
kommunkoncernen härigenom skulle stärka sin politiska ledning och styrning i AB
Skövdebostäder. Mot ovanstående bakgrund föreslås denna förändring gälla redan
från kommunfullmäktiges beslut den 23 april.
Beslut om instruktioner för kommunala pensionärsrådet och rådet för
funktionshinderfrågor beslutas av kommunfullmäktige under 2018.
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Inför den kommande mandatperioden kommer reglementen,
delegationsordningar och andra berörda styrdokument att revideras mot bakgrund
av dessa beslut.

Handlingar
TU Beslut om politisk organisation mandatperioden 2018-2022
Förslag Arbetsordning Kommunfullmäktige 2018-2022
Förslag Instruktion för BRÅ 2018-2022
Förslag Arvodesbestämmelser 2018-2022
Förslag Riktlinjer för kommunalt partistöd
Förslag Riktlinjer för uppvaktning av förtroendevalda
Politikergruppens rapport, organisation 2018-2022 daterad 2018-03-22
Utkast Reviderad bolagsordning för AB Skövdebostäder enligt förslag daterad 201803-27

Skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11
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KS § 100/18
Arvode för valnämnden i samband med valdagen för de allmänna
valen 2018
KS2018.0100
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-07
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
61/18
100/18
51/18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att valnämndens
ledamöter och ersättare som tjänstgör på valdagen den 9 september ersätts på
samma villkor som ordförande i valdistrikt.

Bakgrund
I samband med valdagarna 2014 framkom att reglerna för ersättning till ledamöter
och ersättare i valnämnden som tjänstgjorde under valdagen inte reglerades i
arvodesbestämmelserna. Arbete den dagen ansågs inte utgöra ett sammanträde.
Frågan om denna ersättning har under hösten diskuterats i politikergruppen, 19mannagruppen, som har arbetat fram ett förslag på arvodesbestämmelser för
kommande mandatperiod. Av förslaget framgår att ersättningen föreslås vara
samma som ersättningen till ordförande i valdistrikt. Mot bakgrund av att dessa
regler gäller från nästa mandatperiod har Arvodesnämnden tagit upp frågan och
föreslår kommunfullmäktige besluta om att dessa regler för ersättning gäller vid
valet i september 2018.
I arvodesbestämmelserna regleras ersättningen till förtroendevalda i samband
med olika politiska uppdrag i form av halvdags- och heldagsarvoden.
Under valdagen för de allmänna valen förutsätts att vissa ledamöter eller ersättare
medverkar i genomförandet. Detta kan innebära ett mycket tidsödande arbete
vilket gör det rimligt att se över arvodet separat för valdagen som i år inträffar den
9 september. Detta är inte reglerat i arvodesbestämmelserna.
Mot ovanstående bakgrund föreslås att valnämndens ledamöter och ersättare som
tjänstgör på valdagen den 9 september ersätts på samma villkor som ordförande i
valdistrikt.

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11
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Ersättningen för ordförande i valdistrikt var vid 2014 års val 3 850 kr, valnämnden
har ännu inte bestämt ersättningen för 2018.

Handlingar
TU Arvode för valnämnden i samband med valdagen för de allmänna
valen 2018
Beslut AVN § 1/18 Arvode för valnämnden i samband med valdagen för
de allmänna valen 2018

Skickas till
Arvodesnämnden
Conny Bäck

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11
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KS § 101/18
Bildande av energibolagskoncern Skövde Energi AB
KS2018.0043
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-28
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
96/18
101/18
52/18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Skövde Stadshus AB avyttrar samtliga aktier i SkövdeNät AB till Skövde
Värmeverk AB i syfte att bilda en energibolagskoncern – ”Skövde Energi AB”


Skövde Värmeverk AB namnändrar till ”Skövde Energi AB”



SkövdeNät AB blir ett dotterbolag och tillika affärsområde inom ”Skövde
Energi AB”



Skövde Värmeverk AB:s förvärv sker till bokfört värde per 31 december 2018
och finansieras genom ovillkorat aktieägartillskott från Skövde Stadshus AB



Överlåtelse av aktierna och tillträde sker den 1 januari 2019



Anta förslag till justerad bolagsordning för Skövde Värmeverk AB med
namnändring till ”Skövde Energi AB”



Anta förslag till ägardirektiv för ”Skövde Energi AB”



Gällande ägardirektiv för Skövde Värmeverk AB och SkövdeNät AB upphör
att gälla i samband med överlåtelsen



Stämmoombud instrueras att på bolagsstämma i Skövde Värmeverk AB med
namnändring till ”Skövde Energi AB” framlägga och anta bilagda
bolagsordning



Stämmoombud instrueras att på bolagsstämma i ”Skövde Energi AB” och
SkövdeNät AB framlägga och anta bilagda ägardirektiv



Det ska råda personunion mellan styrelserna i ”Skövde Energi AB” och
SkövdeNät AB från och med årsstämma våren 2019 och val sker i samband
med val inför ny mandatperiod 2019-2022. Kommunfullmäktiges instruktion
till kommunfullmäktiges valberedning är att inför ny mandatperiod lämna
förslag till styrelseledamöter som överensstämmer med
kommunfullmäktiges avsikt om personunion mellan bolagsstyrelserna

Skövde kommun
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Ge ”Skövde Energi AB ” och SkövdeNät AB i uppdrag att successivt under
2019 verkställa verksamhetsövergång enligt reglerna om
verksamhetsövergång i Lagen om anställningsskydd, 6 b § LAS. Övergång av
anställningarna kan inte flyttas fram till senare tidpunkt än övergången av
verksamheten



Ge kommunstyrelsen och Skövde Stadshus AB i uppdrag att verkställa
beslutet enligt ovan.

Bakgrund
SkövdeNät AB och Skövde Värmeverk AB är båda bolag som ingår i koncernen
Skövde Stadshus AB. Bolagen bedriver elnätsverksamhet och
fjärrvärmeverksamhet i Skövde. Idag finns en begränsad samordning mellan
bolagen. Moderbolaget Skövde Stadshus AB ska enligt ägardirektiv verka för
samverkan och samordning för optimalt resursutnyttjande i kommunkoncernen
och i koncernbolagen. Mot denna bakgrund väcktes frågan att utreda
förutsättningar för en möjlig sammanläggning av energibolagens verksamheter.
SkövdeNät AB och Skövde Värmeverk AB har var för sig begränsade och i princip
inga utvecklingsresurser för att möta framtida utmaningar och behov. Bolagens
verksamheter bedrivs idag mer produktionsorienterat. Omvälvande förändringar
och ett nytt paradigm på energimarknaden kräver nya affärsmodeller och ökat
kundfokus. Flera megatrender driver en allt snabbare omvandling av
energimarknaden som kräver att dagens aktörer är förberedda för förändring.
Trenderna påverkar kundbeteende, konkurrens, leveransmodeller,
försäljningskanaler och regleringar.
Genom ett gemensamt bolag skapas möjlighet att förenkla för kunderna genom en
samlad kontaktpunkt, gemensam kundtjänst, fakturering osv.
För att möta upp framtiden och kundernas behov är bedömningen att en samlad
energikoncern är bättre rustad och har potential att skapa såväl ekonomisk som
samhällsmässigt värde i kommunen.
I bifogade beslutsunderlag beskrivs bakgrund, syfte, arbetsprocessen osv. Analysoch utredningsunderlag, bolagsordning, ägardirektiv, risk- och konsekvensanalys
som bilagor.

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11

Handlingar
TU Bildande av energibolagskoncern Skövde Energi AB
Beslutsunderlag PM CEAB
Bilaga 1. PwC Skövde utkast sekretess 2017-12-06
Bilaga 2. Bolagsordning Skövde Energi AB
Bilaga 3. Utkast ägardirektiv Skövde Energi AB

Skickas till
Monica Schelander
SkövdeNät AB
Värmeverket AB
Sektor samhällsbyggnad
Sektor service
Sektor service och verksamhetsstöd
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Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-11
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KS § 102/18
Revidering ägardirektiv Balthazar Science Center AB
KS2018.0094
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-07
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
60/18
102/18
53/18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bilagda förslag till
ägardirektiv för Balthazar Science Center AB. Det nya direktivet ersätter tidigare av
kommunfullmäktige antagna direktiv för Balthazar Science Center AB.
Utsedd stämmodelegat instrueras att på bolagsstämma framlägga och anta
ägardirektivet för Balthazar Science Center AB.
Bakgrund
Balthazar Science Centers verksamhet övergick från förvaltningsform
(skolförvaltningen) till bolagsform, Balthazar Science Center AB, under 2014. I
samband med bolagiseringen utarbetades gällande ägardirektiv. Omställningen
från förvaltningsform till bolagsform pågår fortfarande. Bolaget har bland annat
arbetat med olika strukturella frågor såsom implementering av systematiskt
arbetsmiljöarbete, organisatorisk genomlysning och kompetenskartläggning som
underlag till ny organisationsstruktur med mera. Bolaget har utvecklats sen
verksamheten bolagiserades och ägardirektiven anpassas till den
utvecklingssituation bolaget nu befinner sig i. Genomlysning av ägardirektivet har
skett i dialog mellan moderbolaget Skövde Stadshus AB och dotterbolaget Balthazar
Science Center AB.
Revideringar i förslaget är gulmarkerade. Punkt 5.4 ”Överlämnande av verksamhet
till privata utförare” är en ny punkt. Bakgrunden är nya krav i kommunallagen och
anpassning i bolagens ägardirektiv sker successivt vid revideringar.
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Kommunfullmäktige beslutade i september 2017 om att överlåta kommunens
aktier i Balthazar Science Center AB till Skövde Stadshus AB. En anpassning av
ägardirektivet till Skövde Stadshus AB som ägare godkändes av
kommunfullmäktige i december.

Handlingar
TU Revidering ägardirektiv Balthazar Science Center AB

Skickas till
Monica Schelander, controller
Skövde Stadshus AB
Balthazar Science Center AB
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KS § 103/18
Policy för säkerhet och beredskap
KS2017.0266
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-28
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
97/18
103/18
54/18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Policy
för säkerhet och beredskap, daterat 2018-03-21.

Bakgrund
Syftet policyn är att utgöra ett ramverk och en inriktning för det arbete med
säkerhet och beredskap som reda sker inom kommunen och bolagen. Policyn är
även avsedd att utgöra ett portaldokument för underliggande planer och riktlinjer
kopplat till säkerhet och beredskap. Policyn medför inga större förändringar i
nuvarande arbete men utgör ett ramverk och ett stöd för framtiden.
Policyn remitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott till barn- och
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden,
servicenämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden där samtliga
nämnder svarat och tillstyrker föreslagen policy.
Policyn remitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott till samtliga av
kommunens helägda bolag. Skövde stadshus AB, AB Skövdebostäder, Kreativa hus
AB, Next Skövde destinationsutveckling AB, Balthazar Science Center AB, Skövde
värmeverk AB och Skövde Nät AB svarade på remissen. Skövde Flygplats AB
svarade inte på remissen.
AB Skövdebostäder gör två påpekande i sitt remissvar vilka har beaktats i
beredningen. Under punkten 1 Syfte och målsättningar; för att policyn ska gälla för
AB Skövdebostäder måste den antas av bolaget utöver kommunfullmäktige.
Formuleringen ”Denna policy gäller samtliga verksamheteter i Skövde kommun
inklusive majoritetsägda bolag.” blir således missvisande. Under punkten 2.2
Tillämpning av policy; AB Skövdebostäder framhåller att bolagen själva istället för
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kommunstyrelsen ska besluta om riktlinjer eftersom att de måste kunna anpassas
utifrån de enskilda bolagens ansvar, förutsättningar och roll.
Skövde Stadshus AB, vilket är moderbolag för samtliga bolag utöver Balthazar
Science Center AB, förordar att policyn ska gälla för samtliga majoritetsägda bolag.
Ändringar i dokumentet, efter beaktande av remissvaren, redovisas med gul
markering.

Handlingar
TU Policy för säkerhet och beredskap
Yttrande från AB Skövdebostäder ang. Policy för säkerhet och beredskap
Policy för säkerhet och beredskap vers 2018-03-21

Skickas till
Samtliga nämnder
Skövde stadshus AB
AB Skövdebostäder
Kreativa hus AB
Next Skövde destinationsutveckling AB
Balthazar Science Center AB
Skövde värmeverk AB
Skövde Nät AB
Skövde Flygplats AB
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KS § 104/18
Policy för integritet vid hantering av personuppgifter
KS2018.0142
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-28
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
98/18
104/18
55/18

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för integritet vid hantering av
personuppgifter.
Beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan – att uppdra till kommundirektören att
besluta om/ta fram rutiner och mallar för att underlätta personuppgiftsansvarigas
följsamhet till policyn och dataskyddsförordningen.
Bakgrund
Föranlett av EU:s dataskyddsförordnings (679/2016) ikraftträdande har förslag till
policy för personuppgiftshantering tagits fram och föreslås antas.

Handlingar
TU Policy för integritet vid hantering av personuppgifter
Policy för integritet vid hantering av personuppgifter
Skickas till
Samtliga nämnder
Markus Wästefors, tf. säkerhetschef
Kommundirektören
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KS § 105/18
Förslag till beslut om revidering av det gemensamma
färdtjänstreglementet i Skaraborg
KS2018.0045
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-28
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
99/18
105/18
56/18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen
revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet att gälla från och med 1 maj
2018.

Bakgrund
Sektor samhällsbyggnad har tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg och
Skaraborgs kommunalförbund arbetat fram ett förslag till ett reviderat
kommungemensamt färdtjänstreglemente.
Föreslagna revideringar innebär att punkt 8, 9, 10 och 12 i det gemensamma
färdtjänstreglementet ändras.
Punkt 8 Individuella behov
En specificering av vilka hjälpmedel som får tas med under resan samt hur
ärenden där resenären har särskilda behov ska hanteras.
Punkt 9 Barn
Förtydligande gällande färdtjänsttillstånd för barn, till exempel obligatorisk
ledsagare för barn under 6 år.
Punkt 10 Avgift
 Egenavgiften för skolungdom 7-19 år innefattar nu även
färdtjänstberättigade barn 0-6 år.


Medresenär betalar utifrån sin egen ålder, undantaget barn 0-6 år som åker
kostnadsfritt.
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Nattaxan i färdtjänsten tas bort. Samma egenavgift oavsett tidpunkt när
färdtjänsten är tillgänglig.



Egenavgift för arbets- och utbildningsresor knyts inte längre till autogiro för
periodkort inom Västtrafik, då denna tjänst inte längre är tillgänglig för nya
resenärer i den allmänna kollektivtrafiken. Istället debiterar kommunen en
egenavgift per kalendermånad som motsvarar kostnaden för Västtrafiks
periodkort 30 dagar (inom tätort, kommun eller flerkommun beroende på
ressträcka).



Förtydligande av att egenavgift för regionfärdtjänst följer egenavgiften för
färdtjänst.
Punkt 12 Arbets- och utbildningsresor
Förtydligande gällande antal resor per dag vid arbets- och utbildningsresa
och att medresenär inte kan medfölja.

Handlingar
TU Förslag till beslut om revidering av det gemensamma
färdtjänstreglementet i Skaraborg
Protokollsutdrag §98 Färdtjänstreglemente
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF
Regler ftj 2018 Nytt
Förslag till rev regl 2017

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KS § 106/18
Revidering Lokala ordningsföreskrifter Torghandel 2018
KS2018.0152
Behandlat av
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 Kommunstyrelsen
3 Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-28
2018-04-11
2018-04-23

Ärende
100/18
106/18
57/18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade Lokala
ordningsföreskrifter för torghandel.

Bakgrund
Kommunens torgstadga har inte reviderats sedan 2011-12-19 och ska aktualiseras
varje mandatperiod. Stadgan har reviderats i flera punkter som sammanfattas
nedan.
Hertig Johans torg
Efter ombyggnad kommer Hertig Johans torg att få ett nytt utseende, vilket innebär
att torghandelsytan kommer att förändras. I reviderad version av torgstadgan finns
karta över nya torghandelsytan på Hertig Johans torg.
Sandtorget
Sandtorget har lyfts in som en tillfällig plats för torghandel i de fall centrums
ordinarie torghandelsyta på Hertig Johans torg inte är tillgänglig för ändamålet.
Detta kan vara vid vägarbeten, större event eller annat skäl. Sandtorget behövs som
tillfällig torghandelsplats under ombyggnad av Hertig Johans torg exempelvis.
Den del av Sandtorget som är tillgänglig för saluhandel framgår av bilaga 3.
Likt saluplatsen på Hertig Johans torg kan både fast och tillfällig saluplats erbjudas
på Sandtorget. Tider för försäljning på Sandtorget följer samma riktlinjer som
gäller på Hertig Johans torg.
Övriga förändringar
Tekniska nämnden har i dokumentet bytts ut till Sektor Samhällsbyggnad
alternativt Sektor Service i de fall det ansågs lämpligt.
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Tillägg att tillfällig saluplats tilldelas varje torgdag kl. 08:00.
Då vissa arrangemang som är gynnsamma för staden inkommer med kort varsel,
kortas perioden för meddelande till torghandlarna att torghandelsytan är
uppbokad ner från 30 dagar till 14 dagar. Tillägg att meddelandet förutom
skriftligen även kan ske muntligen.
Tillägg tilldelning av plats gällande fasta platser. Tilldelning av fast plats tilldelas
med hänsyn till typ av handel samt försäljningsfrekvens.
Tillägg gällande sen ankomst. Torghandlare kan meddela sen ankomst till
Kontaktcenter som sedan meddelar torgvärd via funktionsbrevlåda.
Tillägg att byte av anvisad plats eller utökning av tilldelad plats inte får ske på
torghandlarens eget bevåg.
Tillägg ny paragraf; § 7 Försäljning av vapen. Försäljning av knivar, sprängmedel,
skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna
försäljningsplatserna för torghandel.
Tillägg ny paragraf; § 8 Marknadsställ, försäljningsvagn och skyltning. Saluplats
ska upplevas vara i vårdat skick, fritt från klotter och präglas av god design. Endast
information och erbjudanden härrörande försäljning eller verksamhet får
förekomma på saluplatsen. Skyltning ska hålla god layout och ytmässigt vara i
rimligt i anspråkstagande till ändamålet.
Tillägg att fordon ska omedelbart efter lastning och lossning köras bort från
torgytan och parkeras på allmän parkeringsplats.
Tillägg att de kommunala sopkärlen inte får nyttjas till det avfall som torghandeln
medför.
Motivering av beslut
Revideringen krävs framförallt för att möjliggöra torghandel på Hertig Johans torg
efter ombyggnaden men även under ombyggnaden då torghandel kan vara
tvungen att flyttas. Genom beslutet blir torgstadgan aktuell.
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Handlingar
TU Revidering Lokala ordningsföreskrifter Torghandel 2018
Saluplatser Södra Ryds Torg Bilaga 2
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF
Tjänsteskrivelse Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Saluplatser Hertig Johans torg Bilaga 1
Saluplatser Sandtorget Bilaga 3

Skickas till
Samhällsbyggnad
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KS § 107/18
Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 11 april 2018
KS2018.0007
Behandlat av
1 Kommunstyrelsen

Datum
2018-04-11

Ärende
107/18

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut.

Bakgrund
Delegationsbeslut enligt nedan är fattade enligt delegationsordning fastställd 201501-12 dnr KS2015.0493.

Beslutsärenden i arbetsutskottets protokoll 2018-03-07, 2018-03-21
och 2018-03-28.

Delegationsbeslut kommundirektören:
2018.0009-7, beslut 2018-02-26, ang. fastställande av rutin för tjänstebil.
Delegationsbeslut sektorchef SSV:
KS2018.0010-4, beslut den 27 januari 2018 ang. revidering av attestförteckning.
KS2018.0010-5, beslut den 19 mars 2018 ang. revidering av attestförteckning.
Delegationsbeslut sektor samhällsbyggnad:
KS2018.0008-9, delegationsbeslut allmän platsmark 20180201-20180228
KS2018.0008-10, delegationsbeslut skolskjuts 20180201-20180228
Anställningsbeslut för mars 2018, HR-plus.
Förteckning över slutförda upphandlingar för mars 2018, Visma Tendsign.
Beslut om avbetalningsplaner för mars 2018, Visma Inkasso.

Handlingar
TU Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 11 april 2018
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KS § 108/18
Anmälningsärenden kommunstyrelsen 11 april 2018
KS2018.0006
Behandlat av
1 Kommunstyrelsen

Datum
2018-04-11

Ärende
108/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse nedanstående handlingar som anmälda.

Bakgrund
Nedanstående handlingar har inkommit, och anmäls härigenom, till
kommunstyrelsen.

Handlingar
TU Anmälningsärenden kommunstyrelsen 11 april 2018
Mötesanteckningar, rådet för funktionshinderfrågor 2018-02-16
Mötesanteckningar, kommunala pensionärsrådet 2018-02-26
Protokoll Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2018-02-22
Verksamhetsberättelse Finskt förvaltningsområde 2017
Protokoll styrgrupp Finskt förvaltningsområde 20180221
Protokoll Miljönämnden Östra Skaraborg 2018-02-28
Protokoll Miljönämnden Östra Skaraborg 2018-03-09
Dir § 3 Omvärldsbevakning och analys inför strategisk plan och budget
2019-2021
Dir § 3 bilaga omvärldsbevakning.pdf
Protokoll Skövde Stadshus AB 2018-02-22 nr 60
Beslut om handläggningen av ett ärende om ett förläggande enligt
skollagen, Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll AB Skövdebostäder 2017-12-14
Protokoll Skövde Värmeverk AB 2017-12-19
Protokoll SkövdeNät AB 2017-11-20 nr 29
Protokoll SkövdeNät AB 2017-12-18 nr 30
Protokoll SkövdeNät AB 2018-02-05 nr 31
Protokoll Kreativa Hus Skövde AB 2017-12-06
Protokoll Next Skövde Destinationsutveckling AB 2017-12-07 nr 5
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Protokoll Skövde Flygplats AB 2017-12-05 nr 6
Protokoll Skövde Flygplats AB 2018-01-25 nr 1
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2018-02-20
Protokoll Skaraborgsvatten 2018-02-22
Protokoll Avfallshantering Östra Skaraborg 2018-03-19
Protokoll Skaraborgs kommunalförbund 2018-02-23
Beslut om revidering av kommuntal
Rapport om genomförd utredning kring optimalt antal
samordningsförbund i Skaraborg
Protokoll Skövde Stadshus AB 2018-03-15 nr 61
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport, 2017 AB
Skövdebostäder
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 2017 Kreativa Hus i
Skövde AB
Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 Mariesjö Kreativa Hus AB
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 2017 Skövde Flygplats
AB
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 2017 Skövde
Värmeverk AB
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 2017 SkövdeNät AB
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 2017 Next Skövde AB
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KS § 109/18
Namn på Gothia Science Park

Behandlat av
1 Kommunstyrelsen

Datum
2018-04-11

Ärende
109/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag om att ”Skövde” bör ingå i
bolaget Gothia Science Parks namn. Kommunstyrelsen ger ordföranden och vice
ordförande i Skövde Stadshus AB i uppdrag att driva frågan vidare.

Bakgrund
Ordföranden informerar om utredning av Gothia Science Parks namn.
Ordföranden föreslår att ”Skövde” bör ingå i parkens namn i syfte att stärka platsen
Skövde.

Skickas till
Monica Schelander, koncerncontroller
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Information från kommundirektören
Kommundirektören informerar om följande:
•

•
•

Samverkan sker i Skaraborg gällande frågor kopplade till GDPR. Skövde,
Hjo-Ti-Borg har ett närmare samarbete. Även bolagen och förbunden har
erbjudits möjlighet att samverka.
Försvarskonferens har hållits i Skövde den 9-10 april. Nära 200 deltagare
deltog, vilket är rekord. Stort fokus låg på totalförsvaret under konferensen.
Eventuellt namnbyte från Gothia Science Park till Science Park Skövde.
Skövde kommuns ägarrepresentanter har fört fram detta budskap i
styrelsen och kommer driva namnbytet i den fortsatta processen.

Vad gäller VD-rapporteringen för Skövde Stadshus AB informeras om följande:



Bolagsdag hålls på förmiddagen den 7 maj inklusive lunch. Ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen är inbjudna. Anmälan krävs.
Skövdebostäder firar 75 år. Inbjudan har gått till Stadshus AB att närvara
den 16 maj på Aspö gård.

