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Kallelse och ärendelista till 
Kommunfullmäktige 
 
Tid: 2021-03-01 kl. 18:00 
Plats: Presidiet tjänstgör i Elinsalen Stadshuset 
  

Ledamöter tjänstgör via teams (distansnärvaro) enligt överenskommelse mellan samtliga 
partier. Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta gruppledare. 

 
 

Dagordning  

Mötets öppnande 
Val av justerare 
Upprop 

Ärenden 

1  Fastställande av dagordning 

2  
Anmälan av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

3  Anmälan av nya motioner och medborgarförslag 

4  Frågor och Interpellationer 

5 KS2020.0256 
Motion om högskolebehörighet som norm (S) 
Politisk föredragande: Katarina Jonsson (M)  

6 KS2020.0319 
Beslut om upphävande av policy för det drogförebyggande 
arbetet 2016-2020 
Politisk föredragande: Marianne Gustafson (KD)   

7 KS2021.0005 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 1 mars 2021 

8  Valärenden 

  Avslutning 

 
 
Skövde, 2021-02-18  
 
 

Conny Brännberg (KD)  Agneta Tilly  

Ordförande Sekreterare 

 



14/21 Fastställande av dagordning -   :

Denna behandling '14/21 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.



15/21 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige -   :

Denna behandling '15/21 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.



16/21 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag -   :

Denna behandling '16/21 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag' har inget tjänsteutlåtande.



17/21 Frågor och Interpellationer -   :

Denna behandling '17/21 Frågor och Interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-01-08 

Diarienummer: KS2020.0256-6 

Handläggare: Camilla Arvidsson 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skovde.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Motion om högskolebehörighet som norm (S) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse 

motionen besvarad. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15, § 64, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 

beredning, varpå kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-23 § 176 att remittera motionen 

till barn- och utbildningsnämnden. 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Elin Hjärtqvist, Eva Larsson och Robert 

Ciabatti föreslagit i motion att ”successivt öka andelen utexaminerade gymnasiestudenter med 

högskolebehörighet” samt att ”därigenom på sikt införa högskolebehörighet som norm inom 

Gymnasium Skövde”. 

Motionären påtalar i motionen att andelen elever som väljer ett praktiskt program minskar kraftigt med 

huvudsaklig förklaring att yrkesförberedande program inte längre ger högskolebehörighet. Motionären 

påtalar vidare att man idag kan lägga till kurser för att på så sätt få högskolebehörighet men att detta 

system medför problem med schemaläggning för eleverna vilket gör att detta inte används i den 

utsträckning som det borde. Med anledning av ovanstående anser motionären att högskolebehörighet 

bör vara en norm på alla gymnasieprogram. 

I Skollagen, 15 kap § 3, går att utläsa att ”utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den 

nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till 

högskolesektorn”. Vidare framgår det av Skollagen, 15 kap § 7, att ”utbildningen i gymnasieskolan 

består av nationella program som är yrkesprogram eller högskoleförberedande program. I 

gymnasieskolan finns också utbildning i form av introduktionsprogram och vidareutbildning i form av 

ett fjärde tekniskt år”. 

Av Gymnasieförordningen (2010:2039) 4 kap § 23 framgår att ”en elev får delta frivilligt i 

undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program, om eleven på ett 

tillfredsställande sätt kan antas genomföra såväl kurserna på den ordinarie studievägen som de 

frivilliga kurserna (utökat program). Beslutet fattas av rektorn”. ”En elev på ett yrkesprogram i 

gymnasieskolan har utan särskilt beslut rätt att som utökat program läsa de kurser som krävs för 

grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. Huvudmannen är dock bara skyldig 

att tillgodose detta om eleven senast vid utgången av det andra läsåret har anmält att hen vill läsa de 

aktuella kurserna”. 

Inom Gymnasium Skövde finns idag möjlighet för elever på yrkesprogram att läsa de kurser (Svenska 

2 och 3 alt Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6) som ger grundläggande 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-01-08 

Diarienummer: KS2020.0256-6 

Handläggare: Camilla Arvidsson 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skovde.se 

 

högskolebehörighet och schemat anpassas för berörda elever. Det ses som mycket positivt inom 

Gymnasium Skövde att elever som har önskemål om att läsa utökat program, för att skaffa sig 

grundläggande högskolebehörighet, gör det. Dock kan konstateras att det förekommer i allt mindre 

utsträckning. Elever på yrkesprogram fokuserar på att erhålla en yrkesexamen som möjliggör att 

snabbt komma ut i arbetslivet. 

 

Förvaltningens bedömning 

Möjligheten att skaffa sig behörighet till högskola finns redan idag inom Gymnasium Skövde, även för 

de elever som läser ett yrkesprogram. Detta regleras i Skollagen 15 kap §3, 7 samt i 

Gymnasieförordningen 4 kap § 23. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Handlingar 

Motion om högskolebehörighet som norm (S)                                                                                                                                                    

BUN § 127/20 Svar på motion angående högskolebehörighet som norm 

 

Skickas till 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Handläggare 

Camilla Arvidsson 

Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Skövde kommun 

PROTOKOLLSUTDRAG 

  
 

 

 

BUN § 127/20 

Svar på motion angående högskolebehörighet som norm 

BUN2020.0766 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

2020-11-20 76/20 

2 Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-07 127/20 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anse  

motionen besvarad med motivering att detta regleras i Skollagen 15 kap § 3, 7  

samt Gymnasieförordningen 4 kap § 23. 

 

Yrkanden 

Robert Ciabatti (S) yrkar bifall till motionen.  

 

Marianne Gustafson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

 

Anders Friedländer (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden och ställer dessa mot varandra 

och finner därefter att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag till beslut.  

 

Reservation  

Robert Ciabatti (S) och Carlos Bobadilla Jeria (V) reserverar sig mot beslutet.  

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15, § 64, att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning, varpå kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 

2020-09-23 § 176 att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Elin Hjärtqvist, Eva 

Larsson och Robert Ciabatti föreslagit i motion att ”successivt öka andelen 

utexaminerade gymnasiestudenter med högskolebehörighet” samt att ”därigenom 

på sikt införa högskolebehörighet som norm inom Gymnasium Skövde”.  
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Motionären påtalar i motionen att andelen elever som väljer ett praktiskt program 

minskar kraftigt med huvudsaklig förklaring att yrkesförberedande program inte 

längre ger högskolebehörighet.  

 

Motionären påtalar vidare att man idag kan lägga till kurser för att på så sätt få 

högskolebehörighet men att detta system medför problem med schemaläggning för 

eleverna vilket gör att detta inte används i den utsträckning som det borde. Med 

anledning av ovanstående anser motionären att högskole-behörighet bör vara en 

norm på alla gymnasieprogram.  

 

Utredning 

I Skollagen, 15 kap § 3, går att utläsa att ”utbildningen i gymnasieskolan ska 

utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till 

arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn”. Vidare framgår det av 

Skollagen, 15 kap § 7, att ”utbildningen i gymnasieskolan består av nationella 

program som är yrkesprogram eller högskoleförberedande program. I 

gymnasieskolan finns också utbildning i form av introduktionsprogram och 

vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år”. 

 

Av Gymnasieförordningen (2010:2039) 4 kap § 23 framgår att ”en elev får delta 

frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens 

fullständiga program, om eleven på ett tillfredsställande sätt kan antas genomföra 

såväl kurserna på den ordinarie studievägen som de frivilliga kurserna (utökat 

program). Beslutet fattas av rektorn”. ”En elev på ett yrkesprogram i 

gymnasieskolan har utan särskilt beslut rätt att som utökat program läsa de kurser 

som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. 

Huvudmannen är dock bara skyldig att tillgodose detta om eleven senast vid 

utgången av det andra läsåret har anmält att han eller hon vill läsa de aktuella 

kurserna”. 

 

Inom Gymnasium Skövde finns idag möjlighet för elever på yrkesprogram att läsa 

de kurser (Svenska 2 och 3 alt Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6) 

som ger grundläggande högskolebehörighet och man anpassar schemat för berörda 

elever. Man ser mycket positivt inom Gymnasium Skövde på att elever som har 

önskemål om att läsa utökat program, för att skaffa sig grundläggande 

högskolebehörighet, gör detta. Dock kan konstateras att det förekommer i allt 

mindre utsträckning. Elever på yrkesprogram fokuserar på att erhålla en 

yrkesexamen som möjliggör att snabbt komma ut i arbetslivet.  

 

Handlingar 
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Svar på motion angående högskolebehörighet som norm 

Motion om högskolebehörighet som norm (S) 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen                              
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Motion angående högskolebehörighet som norm.   

Andelen elever som väljer ett praktiskt program minskar kraftigt. Den huvudsakliga 

förklaringen är att yrkesförberedande program inte längre ger högskolebehörighet. 

Antagandet att unga som är intresserade av praktiska program inte skulle vara 

intresserade av att någon gång läsa vidare var felaktig. Dagens system riskerar 

dessutom att stänga in unga i en viss bransch eller ett visst yrke. Utredningar om att 

göra alla gymnasieprogram högskoleförberedande ska eventuellt tillsättas på 

nationell nivå, men det lär ta tid. Därför kan kommunerna gå före. 

Idag kan du lägga till kurser som ger dig högskolebehörighet under din gymnasietid 

om du går ett praktiskt program. Problemet med systemet är att många elever vittnar 

om att det är krångligt att få in i schemat, vilket ibland till och med har gjort att skolan 

nekat elever vissa kurser eller att eleven själv väljer bort kurserna. 

Högskolebehörighet borde därför vara norm på alla gymnasieprogram och att man 

istället kan välja att plocka bort kurser.   

Barn och utbildningsnämnden kan sätta upp mål om att andelen elever som får 

högskolebehörighet ska öka. På så sätt skapas en tydlig förväntan på skolorna. 

Skolorna ska räkna med att alla elever som läser yrkesförberedande program också 

ska bli högskolebehöriga - och planera och schemalägga därefter. Kurser som ger 

högskolebehörighet ska finnas i studieplanen för alla program. Det ska inte finnas 

några praktiska hinder för att elever ska kunna komplettera sin yrkesförberedande 

utbildning med högskolebehörighet. 

2010 antog Skövde kommun Vision 2025, där man beskriver en vision över Skövdes 

utveckling de kommande åren. Utifrån denna vision har Skövdes strategiska plan 

med budget utgått ifrån och skapat olika mål. Ett utav dessa mål är följande; ”Skövde 

har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket under 

perioden 2011-2025.” Med detta i ryggen känns det självklart att just öka andelen 

studenter med högskolebehörighet samt på sikt införa högskolebehörigheten som 

norm.  

Därför yrkar vi att: 

- Att successivt öka andelen utexaminerade gymnasiestudenter med 

högskolebehörighet. 

- Att därigenom på sikt införa högskolebehörighet som norm inom Gymnasium 

Skövde. 

 

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen  

Elin Hjärtqvist  Eva Larsson  Robert Ciabatti  
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KSAU § 8/21 
Motion om högskolebehörighet som norm (S) 

KS2020.0256 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-27 8/21 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
Yrkanden 
Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Johan Ask (S) yrkar bifall till motionen.  

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar enligt beredningens förslag till beslut att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15, § 64, att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning, varpå kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-

09-23 § 176 att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Elin Hjärtqvist, Eva Larsson 

och Robert Ciabatti föreslagit i motion att ”successivt öka andelen utexaminerade 

gymnasiestudenter med högskolebehörighet” samt att ”därigenom på sikt införa 

högskolebehörighet som norm inom Gymnasium Skövde”. 

 

Motionären påtalar i motionen att andelen elever som väljer ett praktiskt program 

minskar kraftigt med huvudsaklig förklaring att yrkesförberedande program inte längre 

ger högskolebehörighet. Motionären påtalar vidare att man idag kan lägga till kurser för 

att på så sätt få högskolebehörighet men att detta system medför problem med 

schemaläggning för eleverna vilket gör att detta inte används i den utsträckning som det 

borde. Med anledning av ovanstående anser motionären att högskolebehörighet bör vara 

en norm på alla gymnasieprogram. 

 

I Skollagen, 15 kap § 3, går att utläsa att ”utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en 

bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas 

för rekrytering till högskolesektorn”. Vidare framgår det av Skollagen, 15 kap § 7, att 

”utbildningen i gymnasieskolan består av nationella program som är yrkesprogram eller 

högskoleförberedande program. I gymnasieskolan finns också utbildning i form av 

introduktionsprogram och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år”. 

 

Av Gymnasieförordningen (2010:2039) 4 kap § 23 framgår att ”en elev får delta 

frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga 

program, om eleven på ett tillfredsställande sätt kan antas genomföra såväl kurserna på 

den ordinarie studievägen som de frivilliga kurserna (utökat program). Beslutet fattas av 

rektorn”. ”En elev på ett yrkesprogram i gymnasieskolan har utan särskilt beslut rätt att 

som utökat program läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till 

högskoleutbildning på grundnivå. Huvudmannen är dock bara skyldig att tillgodose 
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detta om eleven senast vid utgången av det andra läsåret har anmält att hen vill läsa de 

aktuella kurserna”. 

 

Inom Gymnasium Skövde finns idag möjlighet för elever på yrkesprogram att läsa de 

kurser (Svenska 2 och 3 alt Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6) som ger 

grundläggande högskolebehörighet och schemat anpassas för berörda elever. Det ses 

som mycket positivt inom Gymnasium Skövde att elever som har önskemål om att läsa 

utökat program, för att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet, gör det. Dock kan 

konstateras att det förekommer i allt mindre utsträckning. Elever på yrkesprogram 

fokuserar på att erhålla en yrkesexamen som möjliggör att snabbt komma ut i 

arbetslivet. 

 

Förvaltningens bedömning 

Möjligheten att skaffa sig behörighet till högskola finns redan idag inom Gymnasium 

Skövde, även för de elever som läser ett yrkesprogram. Detta regleras i Skollagen 15 

kap §3, 7 samt i Gymnasieförordningen 4 kap § 23. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslås därför föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad. 

 

Handlingar 

Motion om högskolebehörighet som norm (S)                                                                                                                                                    

BUN § 127/20 Svar på motion angående högskolebehörighet som norm 

Skickas till 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-01-04 

Diarienummer: KS2020.0319-3 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 
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Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut om upphävande av policy för det drogförebyggande 

arbetet 2016-2020 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Att upphäva policyn för det drogförebyggande arbetet 2016-2020 (beslutad av kommunfullmäktige 

2016-09-26, KS2016.0254, KF §115/16). 

Att intentionerna i policyn inkluderas inom ramen för folkhälsopolitiskt program 

 

Bakgrund 

Skövde kommun har sedan många år haft styrdokument som tydliggör den politiska målsättningen för 

det drogförebyggande arbetet. Kommunfullmäktige beslutade senast 2016 om en policy för det 

drogförebyggande arbetet och som sträcker sig fram till och med 2020. Syftet var att tydliggöra 

kommunens målsättning för det drogförebyggande arbetet under perioden 2016-2020 och att vara ett 

komplement till folkhälsopolitiskt program 2015-2018. Policyn arbetades fram i bred samverkan och 

behandlades av socialnämnden som informationsärende innan beredning medborgare och folkhälsa 

beredde ärendet inför beslut.   

 

I mars 2020 antog ett enigt kommunfullmäktige folkhälsopolitiskt program för mandatperioden 2019-

2022. Programmet tydliggör de politiska viljeinriktningarna under aktuell mandatperiod utifrån ett 

folkhälsoperspektiv.  

 

Ett av de prioriterade områden som lyfts och som Skövde kommun aktivt ska arbeta med 2019-2022 är 

att ”Skövdes miljöer ska vara fria från narkotika och dopning. Tidiga och förebyggande insatser ska 

genomföras för att minska bruket av alkohol, narkotika, tobak och spel.” Kommunstyrelsen har ett 

särskilt uppföljningsansvar för folkhälsopolitiskt program och har kontinuerlig dialog med presidiet i 

BUN, KFN, SON och VON.    

 

En aktualiseringsprövning av policyn har gjorts och tjänstemannaorganisationen rekommenderar att en 

revidering av styrdokumentet policy för det drogförebyggande arbetet inte genomförs. Den samlade 

bedömningen är att policyn kan upphävas då intentionerna i policyn ligger helt i linje med 

folkhälsopolitiskt program 2019-2022 som antogs av kommunfullmäktige i mars 2020.  

  

Socialnämnden har informerats om förslaget och de synpunkter som framkom 

har inarbetats. Därefter har beredning medborgare och folkhälsa berett ärendet 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-01-04 

Diarienummer: KS2020.0319-3 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skovde.se 

 

inför beslut och föreslår kommunfullmäktige att upphäva policyn för det 

drogförebyggande arbetet 2016-2020. 

 

Handlingar 

Beslut , 2020-10-21, Ärende 8/20, Beslut om upphävande av policyn för det 

drogförebyggande arbetet 2016-2020                                                                                                                                                    

folkhalsopolitiskt-program-2019-2022 

 

Skickas till 

Beredning medborgare och folkhälsa (för kännedom) 

Samtliga nämnder (för kännedom) 

Kommundirektörens ledningsgrupp (för kännedom) 

Drogförebyggande samordnare (för kännedom) 

Folkhälsostrateger (för kännedom) 

Barn- och ungdomsstrateg (för kännedom) 

 

 

Handläggare 

Agneta Tilly 

Kommunstyrelsen 
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Beredning medborgare och 
folkhälsaSkövde kommun 

PROTOKOLLSUTDRAG 

  
 

 

 

 § 8/20 

Beslut om upphävande av policyn för det drogförebyggande arbetet 

2016-2020 

KS2020.0319 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Beredning medborgare och 

folkhälsa 

2020-10-21 8/20 

 
 

Beredning medborgare och folkhälsas förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 upphäva policyn för det drogförebyggande arbetet 2016-2020 (beslutad av 

kommunfullmäktige 2016-09-26, KS2016.0254, KF §115/16). 

 intentionerna i policyn inkluderas inom ramen för folkhälsopolitiskt program. 

Bakgrund 

Skövde kommun har sedan många år haft styrdokument som tydliggör den politiska 

målsättningen för det drogförebyggande arbetet. Kommunfullmäktige beslutade senast 

2016 om en policy för det drogförebyggande arbetet och som sträcker sig fram till och 

med 2020. Syftet var att tydliggöra kommunens målsättning för det drogförebyggande 

arbetet under perioden 2016-2020 och att vara ett komplement till folkhälsopolitiskt 

program 2015-2018. Policyn arbetades fram i bred samverkan och behandlades av 

socialnämnden som informationsärende innan beredning medborgare och folkhälsa 

beredde ärendet inför beslut.   

I mars 2020 antog ett enigt kommunfullmäktige folkhälsopolitiskt program för 

mandatperioden 2019-2022. Programmet tydliggör de politiska 

viljeinriktningarna under aktuell mandatperiod utifrån ett folkhälsoperspektiv.  

Ett av de prioriterade områden som lyfts och som Skövde kommun aktivt ska 

arbeta med 2019-2022 är att ”Skövdes miljöer ska vara fria från narkotika och 

dopning. Tidiga och förebyggande insatser ska genomföras för att minska bruket 

av alkohol, narkotika, tobak och spel.” Kommunstyrelsen har ett särskilt 

uppföljningsansvar för folkhälsopolitiskt program och har kontinuerlig dialog 

med presidiet i BUN, KFN, SON och VON.    

En aktualiseringsprövning av policyn har gjorts och tjänstemannaorganisationen 

rekommenderar att en revidering av styrdokumentet policy för det 

drogförebyggande arbetet inte genomförs. Den samlade bedömningen är att 
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 2 

policyn kan upphävas då intentionerna i policyn ligger helt i linje med 

folkhälsopolitiskt program 2019-2022 som antogs av kommunfullmäktige i mars 

2020.  

  

Socialnämnden har informerats om förslaget och de synpunkter som framkom har 

inarbetats. Därefter har beredning medborgare och folkhälsa berett ärendet inför 

beslut och föreslår kommunfullmäktige att upphäva policyn för det 

drogförebyggande arbetet 2016-2020. 

 

Handlingar 

Beslut om upphävande av policyn för det drogförebyggande arbetet 2016-2020 
 

 

Skickas till 

Beredning medborgare och folkhälsa (för kännedom) 

Samtliga nämnder (för kännedom) 

Kommundirektörens ledningsgrupp (för kännedom) 

Drogförebyggande samordnare (för kännedom) 

Folkhälsostrateger (för kännedom) 

Barn- och ungdomsstrateg (för kännedom) 
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Folkhälsopolitiskt program 2019-2022 
Beslutad av kommunfullmäktige 30 mars 2020, § 24. KS2019.0306 
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1 Inledning 
Vision Skövde 2025 slår fast att Skövde kommun ska vara känd som en plats där människor möts, 
verkar och mår bra. Där står också att vi har lyckats ge förutsättningar för det goda livet om vi 2025 
har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds. 

För att nå visionen utifrån ett folkhälsoperspektiv måste vi sätta människan i centrum. Det innebär 
att vi erbjuder invånarna möjligheter att leva gott i en trivsam miljö, känna glädje, tillhörighet och 
mening i tillvaron. Det innebär också att förutsättningarna för ett gott liv är rättvist och jämlikt 
fördelade. Sådana förutsättningar gör det lättare för invånarna att ta ansvar för sitt och sina när-
mastes liv och levnadsvanor. Att främja människors hälsa är alltså en central del i hållbar 
samhällsutveckling.  

1.1 Vad är folkhälsa? 
Folkhälsa handlar framför allt om invånarnas livsvillkor (de förhållanden som människor har runt 
sig), invånarnas livsmiljöer (både fysiska och psykosociala) samt invånarnas levnadsvanor 
(exempelvis när det gäller kost och fysisk aktivitet).  

En kommun har stora möjligheter att påverka invånarnas livsvillkor och livsmiljöer. Dessa ger i sin 
tur människor möjlighet att ta ansvar för sina levnadsvanor. Genom att fokusera på livsvillkor och 
livsmiljöer kan kommunen alltså indirekt påverka invånarnas levnadsvanor. 

God folkhälsa ger stora vinster för både individen och samhället. Kostnaderna för ohälsa är idag 
betydande. Samtidigt är sambandet mellan tillväxt och god, jämlik folkhälsa väl känt. Människor som 
mår bra fysiskt och psykiskt kan vara mer produktiva, mer aktiva i sina liv och delta fullt ut i 
samhället. Detta är viktigt för Skövdes utveckling och tillväxt.  
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1.2 Vad innehåller programmet? 
För att kommunens folkhälsoarbete ska vara effektivt och framgångsrikt behöver vi under perioder 
fokusera våra insatser. Det här programmet pekar ut tre viljeinriktningar för Skövde kommuns 
folkhälsopolitik under mandatperioden 2019–2022. Inriktningarna, som är tydligt kopplade till Vision 
Skövde 2025, lyfter fram utvecklingsområden utifrån ett folkhälsoperspektiv för hållbar utveckling. 
Programmet är beslutat av kommunfullmäktige. 

1.3 Vad grundar sig programmet på? 
Folkhälsoarbetet ska genomsyra alla verksamheter i Skövde kommuns organisation. Programmet tar 
avstamp från både nationella och regionala mål. Den nationella folkhälsopolitikens mål är ”att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation”. Västra Götalandsregionens vision om det goda livet, och med 
östra hälso- och sjukvårdsnämndens mål i fokus ”En god och jämlik hälsa i befolkningen och verka 
för att minska de påverkbara hälsoklyftorna”. 

Som grund för programmet finns också ett strategiunderlag med en analys av befolkningens hälsa. 
Underlaget har rubriken Folkhälsa – ett gemensamt ansvar för hållbar utveckling, Strategiunderlag 
för Vision Skövde 2025.  

Programmets viljeinriktningar har tagits fram i samverkan med östra hälso- och sjukvårdsnämnden i 
Västra Götalandsregionen. 
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2 Tre folkhälsopolitiska viljeinriktningar  
Med en frisk befolkning ökar chanserna till välstånd och ökad tillväxt. Människor som mår bra har 
lägre sjukfrånvaro, högre sysselsättningsgrad och mindre behov av vård och omsorg. Vår 
organisation har ett gemensamt ansvar för att underlätta för god folkhälsa och att verka för jämlika 
förutsättningar. Det ansvaret bör vägleda vårt arbete både inom och mellan våra verksamheter.  

När vi planerar och genomför insatser ska vi alltid utgå ifrån att ge Skövdeborna förutsättningar för 
god hälsa på lika villkor. Dessa villkor ska gälla oavsett kön, könsöverskrivande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder.  

Viljeinriktningarna ska alltså ses utifrån mångfalden bland våra invånare och inkludera ett 
funktionshinders-, tillgänglighets-, jämställdhets-, äldre- och barnperspektiv. 

  

2.1 Goda och jämlika livsvillkor och levnadsvanor 
I ett samhälle med jämlika livsvillkor bidrar till att människor mår bättre. Jämlika livsvillkor stärker 
dessutom sammanhållningen, tryggheten och tilliten. Att arbeta för likvärdiga livsvillkor för alla är 
därför en samhällsinvestering rent ekonomiskt. En god folkhälsa bidrar likaså till ökad tillväxt och 
hållbar utveckling.  

Att känna delaktighet och gemenskap är grundläggande för folkhälsan, likaså att kunna påverka sitt 
liv och känna sammanhang i tillvaron. Många av förutsättningarna för god hälsa påverkas av 
individens livsvillkor, men också av egna val och levnadsvanor. Vilka levnadsvanor människor har 
skiljer sig åt beroende på social miljö, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar. 
 

 

Vi arbetar aktivt med att: 

• främja goda och jämlika livsvillkor oavsett socio-
ekonomiska förutsättningar, identitet eller funktions-
nedsättning och på så vis minska de påverkbara 
hälsoklyftorna. 

• stärka den sociala gemenskapen bland äldre, för att på 
så vis motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa 
samt ge äldre möjlighet att påverka sin livssituation. 

• inspirera till goda och hälsosamma levnadsvanor bland 
barn, ungdomar och äldre. 
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2.2 Goda förutsättningar att fullfölja sina studier  
För att nå god och jämlik hälsa behöver människor få utveckla sina kunskaper genom lärande och 
utbildning. Det finns ett starkt samband mellan skolgång och hälsa. Därför är det viktigt att ge barn 
och ungdomar möjlighet att lyckas i skolan. Skolresultaten påverkar både de framtida möjligheterna 
på arbetsmarknaden och möjligheten att påverka sin livssituation. 

Hur barn har det under sina tidiga uppväxtår har stor betydelse för både den psykiska och fysiska 
hälsan. Goda uppväxtvillkor som stimulerar till tidig inlärning och utveckling inverkar positivt på 
hälsan under hela livet.  

Ojämlika livsvillkor gör att olika barn har olika förutsättningar att utvecklas under det tidiga livet. 
Föräldrar känner sina barn bäst – därför är det viktigt att föräldrar och andra vuxna kan fungera som 
barnets främsta resurs.     
 

 

Vi arbetar aktivt med att: 

• skapa förutsättningar för att alla barn, oavsett 
uppväxtvillkor, ska få en god start i livet. 

• stärka förutsättningarna för att alla barn och 
ungdomar, oavsett bakgrund eller funktions-
nedsättning, ska ha likvärdiga möjligheter att fullfölja 
sina studier. 

• stärka barns och ungdomars psykiska hälsa samt 
motverka orsaker till och konsekvenser av psykisk 
ohälsa. 

 
 

2.3 Trygga, attraktiva och tillgängliga livsmiljöer/boendemiljöer 
Människors boende- och livsmiljöer är mycket viktiga i arbetet för god och jämlik hälsa. 
Utformningen av den fysiska miljön kan bidra till att den sociala sammanhållningen ökar och att 
människors hälsa stärks. Den som känner sig trygg i sitt hem och närområde känner också större 
vilja och lust att vistas och vara delaktig i samhället. Motsvarande effekt syns också när medborgare 
oavsett bakgrund och andra förutsättningar får möjlighet att påverka och ta del av 
samhällsutvecklingen. 

Kommuner och annan offentlig verksamhet har en särskild uppgift i arbetet mot diskriminering. För 
att stärka tillgängligheten och allas möjlighet att delta i samhället krävs aktivt arbete. Det handlar om 
att motverka diskriminering och annan kränkande behandling, men också om att människor ska 
slippa utsättas för hot och våld. 
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För att stärka människors möjligheter att slutföra sin utbildning och få ett arbete är det viktigt att 
skapa hälsosamma miljöer. Det handlar framför allt om att minska alkohol- och narkotikabruket 
bland ungdomar. 

 

Vi arbetar aktivt med att: 

• Skövdes miljöer ska vara tillgängliga och utformas med 
medvetenhet om personer med funktionsnedsättning 
så att alla kan ta del av samhället på lika villkor. Likaså 
åtgärda befintliga brister i tillgängligheten. 

• medborgare ges möjlighet att vara en naturlig del i 
kommunens utveckling, för att på så vis öka 
delaktigheten i samhället.  

• Skövdes miljöer ska vara fria från narkotika och 
dopning. Tidiga och förebyggande insatser ska 
genomföras för att minska bruket av alkohol, tobak, 
narkotika och spel. 

• förebygga och tidigt upptäcka samt vidta åtgärder vid 
alla former av fysiskt och psykiskt våld i nära relationer, 
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
 

3  Uppföljning och rapportering 
Kommunstyrelsen har ett särskilt uppföljningsansvar för rapportering när det gäller det 
folkhälsopolitiska programmet. Rapporteringen ska ske varje år i kommunens årsredovisning, samt 
en gång per mandatperiod i form av ett strategiunderlag för Vision Skövde 2025. I strategiunderlaget 
ska det finnas rekommendationer inför nästa mandatperiods utvecklingsarbete. Respektive nämnd 
följer upp och ansvarar för sin del av arbetet med det folkhälsopolitiska programmet enligt ordinarie 
uppföljningssystem.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   
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KSAU § 1/21 
Beslut om avbeslutande av policy för det 
drogförebyggande arbetet 2016-2020 

KS2020.0319 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13 1/21 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att avbesluta policyn för det drogförebyggande arbetet 2016-2020 (beslutad av 

kommunfullmäktige 2016-09-26, KS2016.0254, KF §115/16). 

att intentionerna i policyn inkluderas inom ramen för folkhälsopolitiskt program 

 

Bakgrund 

Skövde kommun har sedan många år haft styrdokument som tydliggör den politiska 

målsättningen för det drogförebyggande arbetet. Kommunfullmäktige beslutade 

senast 2016 om en policy för det drogförebyggande arbetet och som sträcker sig fram 

till och med 2020. Syftet var att tydliggöra kommunens målsättning för det 

drogförebyggande arbetet under perioden 2016-2020 och att vara ett komplement 

till folkhälsopolitiskt program 2015-2018. Policyn arbetades fram i bred samverkan 

och behandlades av socialnämnden som informationsärende innan beredning 

medborgare och folkhälsa beredde ärendet inför beslut.   

 

I mars 2020 antog ett enigt kommunfullmäktige folkhälsopolitiskt program för 

mandatperioden 2019-2022. Programmet tydliggör de politiska viljeinriktningarna 

under aktuell mandatperiod utifrån ett folkhälsoperspektiv.  

 

Ett av de prioriterade områden som lyfts och som Skövde kommun aktivt ska arbeta 

med 2019-2022 är att ”Skövdes miljöer ska vara fria från narkotika och dopning. 

Tidiga och förebyggande insatser ska genomföras för att minska bruket av alkohol, 

narkotika, tobak och spel.” Kommunstyrelsen har ett särskilt uppföljningsansvar för 

folkhälsopolitiskt program och har kontinuerlig dialog med presidiet i BUN, KFN, 

SON och VON.    

 

En aktualiseringsprövning av policyn har gjorts och tjänstemannaorganisationen 

rekommenderar att en revidering av styrdokumentet policy för det 

drogförebyggande arbetet inte genomförs. Den samlade bedömningen är att policyn 

kan upphävas då intentionerna i policyn ligger helt i linje med folkhälsopolitiskt 

program 2019-2022 som antogs av kommunfullmäktige i mars 2020.  

  

Socialnämnden har informerats om förslaget och de synpunkter som framkom har 

inarbetats. Därefter har beredning medborgare och folkhälsa berett ärendet inför 

beslut och föreslår kommunfullmäktige att upphäva policyn för det 

drogförebyggande arbetet 2016-2020. 
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Skövde kommun  Protokollsutdrag                         6 (5) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott   
 

 

Handlingar 

Beslut , 2020-10-21, Ärende 8/20, Beslut om upphävande av policyn för det 

drogförebyggande arbetet 2016-2020                                                                                                                                                    

folkhalsopolitiskt-program-2019-2022 

Skickas till 

Beredning medborgare och folkhälsa (för kännedom) 

Samtliga nämnder (för kännedom) 

Kommundirektörens ledningsgrupp (för kännedom) 

Drogförebyggande samordnare (för kännedom) 

Folkhälsostrateger (för kännedom) 

Barn- och ungdomsstrateg (för kännedom) 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-01-14 

Diarienummer: KS2021.0005-2 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skovde.se 

 

Kommunfullmäktige 

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 1 mars 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda. 

 

Bakgrund 

Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls till kommunfullmäktige. 

Handlingar 

BUN § 125/20 Nya avgiftsnivåer maxtaxa 2021 

 

Skickas till 

 

 

Handläggare 

Agneta Tilly 

Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämndenSkövde 
kommun 

PROTOKOLLSUTDRAG 

  
 

 

 

BUN § 125/20 

Nya avgiftsnivåer maxtaxa 2021 

BUN2020.0791 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-07 125/20 

 
Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att justera maxbeloppet för barnomsorg 

enligt nedan, att gälla från 1 januari 2021. 

 

Bakgrund 

Skövde kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem och berättigas 

till statsbidrag enligt förordning 2001:160. Statsbidraget betalas ut under 

förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. År 2015 ändrades 

förordningen och ändringen innebar att inkomsttaket i maxtaxan indexregleras 

årligen. Med regleringen av inkomsttaket regleras även avgiftstaket, maxbelopp, 

som kommuner som tillämpar maxtaxa får ta ut för barnomsorg. Från 1 januari 

2021 är inkomsttaket höjt till 50 340 kr/månad. 

 

Förskola Avgiftstak Nuvarande  

maxbelopp 

Nytt maxbelopp 

Barn 1 3 % 1 478 kr 1 510 kr 

Barn 2 2 % 986 kr 1 007 kr 

Barn 3 1 % 493 kr 503 kr 
 

Fritidshem Avgiftstak Nuvarande  

maxbelopp 

Nytt maxbelopp 

Barn 1 2 % 986 kr 1 007 kr 

Barn 2 1 % 493 kr 503 kr 

Barn 3 1 % 493 kr 503 kr 

 

Sedvanligt är Kommunfullmäktige den politiska instans som beslutar om taxor och 

avgifter. Med anledning av att uppgifterna från Skolverket vanligtvis inkommer 

väldigt sent på året till kommunen, vilket gör att sektor barn och utbildning tappar 

intäkter om ärendet ska gå den sedvanliga beslutsgången, samt att beslut om 

avgiftsnivåer maxtaxa alltid följer Skolverkets årliga indexreglering, har beslut i 

Kommunfullmäktige (2019-09-30, 94/19) tagits om att uppdra till Barn och 

utbildningsnämnden att besluta om avgiftsnivåer för maxtaxa enligt Skolverkets 

årliga indexreglering. 
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Handlingar 

Nya avgiftsnivåer maxtaxa 2021 

 

Skickas till 

Anmälningsärende - kommunstyrelsen                                 

 

 

 



21/21 Valärenden -   :

Denna behandling '21/21 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.
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