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Informationer 

Mötet inleds med att Linda Frank och Malin Sandegren lämnar informerar om arbetet med 

Platsvarumärket Skövde som kommer att beslutas av kommunfullmäktige vid nästa sammanträde. 

 

Platsvarumärket Skövde ska ligga till grund för en samlad utveckling och kommunikation av Skövde 

som attraktiv plats för inflyttare, besökare och investeringar. Det ska också skapa en ökad lokal 

stolthet och sammanhållning i Skövde. Varumärket Skövde ska kunna användas i alla sammanhang 

och gentemot de målmarknader som kommunen, näringslivet, högskolan och andra aktörer har.   

 

Under 2020 har en varumärkesplattform och en visuell identitet utvecklats på initiativ av Skövde 

kommun och Next Skövde med syfte att främja en hållbar utveckling av Skövde och att stärka 

Skövdes attraktivitet för dagens och morgondagens skövdebor samt för investerare och besökare.   

 

En lång rad personer och organisationer har involverats i processen, genom workshops, enkät och 

dialoger, vilket innebär att en bredd av drivkrafter och insikter har inverkat på utformningen av 

Skövdes platsvarumärke. Dessutom har tidigare undersökningar av Skövdebilden tillvaratagits. 

Bland styrkorna hittar vi den lokala tilltron till Skövde som plats för utveckling och innovation. 

Bland utmaningarna finns Skövdes låga varumärkesstyrka i omvärlden.  

 

Platsvarumärket har arbetats fram av en arbetsgrupp bestått av representanter från Skövde kommun 

och Next Skövde och skett i nära samarbete med en extern processledare och grafisk byrå. 
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KF § 22/21 
Fastställande av dagordning 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunfullmäktige 2021-03-29 22/21 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 
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KF § 23/21 
Anmälan av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige  
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunfullmäktige 2021-03-29 23/21 

 

Inga nya ledamöter eller ersättare 
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KF § 24/21 
Anmälan av nya motioner och medborgarförslag 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunfullmäktige 2021-03-29 22/21 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna de inkomna medborgarförslagen till kommunstyrelsen 

för beredning och besvarande. 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Bakgrund 

 

Anmälan av 

Medborgarförslag från David Hultberg om att anlägga en discgolfbana 

Medborgarförslag från Moa Walo om att bygga ett hopptorn vid Sjötropssjön i Skultorp 

 

Anmälan av 

Motion från Malin Wadman (S) om att det görs en trygghetsöversyn av hela Skövde kommun i syfte 

att identifiera och åtgärda offentliga miljöer som behöver bättre belysning. 
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KF § 25/21 
Frågor och interpellationer 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunfullmäktige 2021-03-29 25/21 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen från Rickard Ornblad (V) till Anders Karlsson (M) 

är besvarad och läggs till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Interpellation från Rickad Ornblad (V) till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders 

Karlsson (M). 

Barn och utbildningsnämndens målvärde för samtliga resultatmått är att alla elever ska nå 100 

procents måluppfyllelse. När det gäller andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov 

för ämnesprovet i matematik visar resultatmätningarna på de senaste år: 66 %, 72 %, 60 %, 62 % 

Frågan är: vad tänker Anders Karlsson, ordförande i Barn och utbildningsnämnden, göra åt det? 

 

Svar från Anders Karlsson (M) 

Svar på interpellation från Richard Ornblad (V) till Anders Karlsson (M), ordförande i Barn och 

utbildningsnämnden i Skövde: 

Det stämmer att Barn och utbildningsnämndens målvärde för samtliga resultatmått är att alla elever 

ska nå 100 % måluppfyllelse. Detta kan liknas vid den noll-vision som finns i trafiken där målet är 

att ingen ska förolyckas. Ett målvärde på mindre än 100 % skulle innebära att vi skulle vara nöjda 

med att ett antal av våra elever misslyckades, vilket vi inte kan vara.  

Med 100 % måluppfyllelse menar vi att alla barn/elever uppnår minst bedömningen godkänt i alla 

ämnen i enlighet med styrdokumenten. 

Siffrorna som Richard Ornblad nämner i sin fråga är hämtade från några år tillbaka och siffrorna för 

2020 är ännu inte tillgängliga.  

2019 – 66 % 

2018 – 72 % 

2017 – 60 % 

2016 – 62 % 

Nämnden har hög måluppfyllelse som ett av sina prioriterade områden och följer detta kontinuerligt. 

Genom fokus på det systematiska kvalitetsarbetet verkar vi för säkra processer för uppföljning där 

det är viktigt att se om insatta åtgärder ger de resultat vi önskar. Under innevarande verksamhetsår 

har sektorschef nämndens uppdrag att ta fram förslag på modell för att mäta förädlingsvärde i syfte 

att kunna följa elevernas kunskapsprogression för att nå en högre måluppfyllelse. 
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I ett 1 till 20 perspektiv är övergångarna mellan olika skolor och skolformer en viktig faktor för att 

nå hög måluppfyllelse. Sektorns huvudprocess Utbilda barn och elever för ett livslångt lärande ska 

kartläggas för att ge stöd till utvecklingsarbetet. Fokus för kartläggningen ska vara samverkan och 

övergångar inom och mellan skolor och skolformer. 

 

Skövde kommun har under de senaste tre åren deltagit i Samverkan bästa skola vilket har gett ett gott 

stöd med verktyg för utvecklingsarbete och nu pågår ett arbete för att sprida goda erfarenheter från 

projektet.  På de skolor som deltagit i Samverkan för bästa skola kan vi se positiva effekter som på 

sikt förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse, exempelvis: 

- att skolorna i ökad utsträckning har formerat utvecklingsgrupper med nyckelpersoner på skolan  

  som arbetar med resultatanalys och det gemensamma lärandet på enheterna.  

- en ökad effektivitet på skolornas möten där mer tid riktas mot de samtal och processer som leder  

  till att eleverna får en undervisning utifrån deras behov och förutsättningar.  

- att pedagogerna har utvecklat ett tydligare fokus på frågan “Hur är detta gynnsamt för elevernas  

  utveckling?”  

- att skolorna har funnit nya sätt att följa elevers kunskapsutveckling och utifrån dessa resultat kunna  

  rikta om sina resurser. 

 

Den sista insatsen inom Samverkan för bästa skola var en handledarutbildning kring 

Specialpedagogik för lärande. Den avslutades under hösten och i januari 2021 startade handledarna 

en kompetensutvecklingsinsats inom alla grundskolor i Skövde. Syftet är att höja kunskap och 

kompetens hos medarbetarna avseende hur undervisningens utformning/lärmiljöerna kan göras 

tillgängliga för alla elever.  

 

Inom sektor barn och utbildning används de obligatoriska kartläggningsmaterialen Hitta språket och 

Hitta matematiken i förskoleklass och i årskurs 1 används de nationella bedömningsstöden i läs- och 

skrivutveckling samt taluppfattning. Materialen bidrar till att ge huvudman och rektor ökade 

möjligheter att planera och följa upp resursfördelningen mellan skolenheter i syfte att alla elever ska 

få en likvärdig utbildning av hög kvalitet.  

 

Under läsåret 20/21 har en uppföljning av F-3 skolornas användning av kartläggningsmaterialet 

genomförts av sektorns samordnande specialpedagog. Uppföljningen omfattade även skolornas 

arbete kring de elever i åk 1 som inte klarade kunskapskraven i matematik det vill säga vilka extra 

anpassningar som gjorts för dessa elever, alternativt om de hade åtgärdsprogram. Syftet var att få en 

överblick för att bättre kunna stöda skolornas fortsatta arbete.  

 

I juni 2020 avslutades statsbidraget Lågstadiesatsningen, totalt 9 mnkr/år, som var riktat till åtta  

F-3 enheter. Barn och utbildningsnämnden har kompenserat detta genom ett resursbidrag riktat till de 

enheter som fick del av statsbidraget, totalt 4,5 mnkr. Nämnden har även gjort en generell höjning av 

grundbeloppet för F-3 på totalt 4,5 mnkr.  
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På frågan om vad jag som ordförande i Barn och utbildningsnämnden ska göra åt resultaten i ämnet 

matematik i årskurs 3 så är svaret att: 

• Jag ska jobba för en fortsatt utveckling av det strukturerade processarbetet som genomförs i 

sektorn. 

• Jag ska verka för en fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten. 

• Jag ska fortsätta att följa upp resultaten på huvudmannanivå för att få underlag till beslut och 

prioriteringar. 
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KF § 26/21 
Svar på Motion om att inrätta ett naturreservat i Skultorp 
(V) och (MP) 
KS2020.0343 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-24 26/21 

2 Kommunstyrelsen 2021-03-08 37/21 

3 Kommunfullmäktige 2021-03-29 26/21 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Yrkande 

Ulrica Johansson (C) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag att avslå motionen. 

Anders G Johansson (M), Martin Odenö (M), Marianne Gustafson (KD), Torbjörn Bergman (M), 

Mikael Nimstad (M) och Petter Fahlström (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Dag Fredriksson (V) yrkar på att motionen ska anses besvarad. 

 

Yttrande 

Emil Forslund (MP) och Johan Ask (S)  

 

Beslutsgång  
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag att avslå motionen mot yrkandet om att anse motionen 

besvarad och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

Reservation  

Ledamöterna för (V) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 

 

Bakgrund 

En motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inkommit där man vill att kommunen undersöker 

möjligheterna att bilda ett reservat strax öster om Sjötorpasjön vid Skultorp. 

Motionärerna yrkar att: 

• Kommunen gör en reservatsutredning för området senast 2022 med förslag till beslut 

• Området (eller delar av det) avsätts som naturreservat senast 2024 

• Kommunen avsätter medel i budgeten för att bilda och sköta reservatet 
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Motionen redogör vidare för de värden inom området som är värda att bevara både ur ett 

naturperspektiv och ett kulturperspektiv. En viktig del, enligt motionen, är att markägarna i området 

ställer sig positiva till bildandet. 

 

Sektor samhällsbyggnad har berett motionen och finner att området ligger inom Försvarsmaktens 

influensområde dessutom till viss del inom riksintresse för försvaret. Det är även utpekat i gällande 

översiktsplan som ett tätortsnära naturområde (vilket motionen även beskriver). 

För att ge fastighetsägarna inom området möjlighet att yttra sig har sektorn skickat motionen med 

begäran om yttrande från dessa. Inkomna yttranden är bifogade denna skrivelse. Den samlade 

meningen är att samtliga fastighetsägare ställer sig negativa till förslaget, däribland 

Fortifikationsverket. 

 

Sektor samhällsbyggnad gör därför bedömningen att det kommer innebära svårigheter att bilda 

reservatet. Delvis för att området ligger inom befintligt riksintresse för försvarsmakten och delvis på 

grund av fastighetsägarnas yttranden. Området är även i dagsläget utpekat i gällande översiktsplan 

vilket på så vis ger en viss långsiktighet i området. Det kan dock vara lämpligt att genomföra 

utredningar kring reservats bildande i framtiden om förutsättningarna har förändrats. 

Handlingar 

3_ADM_2020_448_Yttrande från fastighetsägare av fastigheten Sjötorp 31.pdf                                                                                                                                                    

4_ADM_2020_448_Yttrande fr Fortifikationsverket.pdf                                                                                                                                                    

5_ADM_2020_448_Yttrande bilaga 1 från fastighetsägare av fastigheten Sjötorp 31.pdf                                                                                                                                                    

1_ADM_2020_448_Svar på motion.pdf                                                                                                                                                    

2_ADM_2020_448_Motion.pdf                                                                                                                                                    

Beslut, KS 2021-03-08, Ärende 37/21, Svar på Motion om att inrätta ett naturreservat i Skultorp (V) 

och (MP)  

Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad 

Motionären 
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KF § 27/21 
Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 
Förening 
KS2020.0286 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-24 28/21 

2 Kommunstyrelsen 2021-03-08 39/21 

3 Kommunfullmäktige 2021-03-29 27/21 

 

Beslut 

Kommunfullmäktiga beslutar att Skövde kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 5 355 500 kronor samt att kommunstyrelsen 

bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

 

Kommunfullmäktiga beslutar att bemyndiga kommunstyrelse att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 

åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per 

invånare. 

 

Yrkande 

Katarina Jonsson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Bakgrund 

 

Om Kommuninvest 

Skövde kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen är en 

medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor.  

 

Upplånings - och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 

Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av 

en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 

motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 

obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna 

kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats. 

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 

kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya 
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nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, 

vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en 

årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

 
År Kapitalinsats (kr/invånare) 

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår 

till ovan angivna belopp. 

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats 

utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för 

kommuner. 

 

Handlingar 

Information om kapitalisering.docx                                                                                                                                                    

Beslut, KS 2021-03-08, Ärende 39/21, Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 

Förening 

Skickas till 

Ekonomichefen 

Bas Thijssen, finanscontroller  
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KF § 28/21 
Revidering av policy för intern kontroll 
KS2020.0416 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 15/21 

2 Kommunstyrelsen 2021-03-08 36/21 

3 Kommunfullmäktige 2021-03-29 28/21 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade policyn för intern kontroll för Skövde kommun. 

 

Yrkande 

Katarina Jonsson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Bakgrund 

Utifrån nya förhållanden och arbetssätt kopplat till arbetet med intern kontroll i Skövde kommun har 

behovet av en översyn samt revidering av policyn för intern kontroll framkommit. Policyn fastslogs 

senast av kommunfullmäktige år 2013 varpå ett nytt beslut också anses angeläget. Syftet med 

revideringen har varit att förtydliga ansvar och roller kopplat till området samt skapa grundläggande 

utgångspunkter för området.  

 

Nedan redogörs för de viktigaste förändringar som skett i policyn. 

I den nya policyn framgår att Skövde kommuns synsätt på intern kontroll utgår från den allmänt 

vedertagna COSO-modellen. 

 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) föreslår en struktur 

för att utforma, implementera och förvalta intern styrning och kontroll samt bedöma dess effektivitet 

i alla olika typer av organisationer. Modellen har tre dimensioner; mål, organisation och process 

samt kontrollkomponenter. Kontrollkomponenterna är kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, 

tillsyn och information och kommunikation. 

 

Kontrollmiljön utgör grunden för en god intern kontroll och de andra fyra komponenterna i COSO-

modellen. Kontrollmiljön handlar om organisationens struktur, kultur, ledarskap och kompetens.  

Struktur innebär tydlighet i uppdrag, ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande, riktlinjer och rutiner 

mm. Kultur är de normer och värderingar som finns i organisationen. Ledarskapet yttrar sig som en 

kombination av struktur och kulturen. Grundläggande är också personalens kompetens och 

förutsättningar. En aktuell riskanalys är en förutsättning för en god intern kontroll.  
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Riskanalyser ska därför genomföras. Det handlar om att ringa in de viktigaste riskerna som på olika 

sätt kan hindra eller hota verksamheten. Inom ramen för intern kontroll omfattar riskanalysen att 

identifiera och värdera risker, samt besluta om och hur dessa risker ska hanteras.  

 

Kontrollaktiviteter utformas i förhållande till den riskanalys som utförts och syftar till att minimera 

och motverka risker. Vissa kontrollaktiviteter kan vara direkta och rikta sig mot en specifik rutin, 

process eller system. De kan även vara mer indirekta som till exempel informationsinsatser eller 

utbildningar. Målsättningen är att så långt det är motiverat, integrera kontrollaktiviteterna i 

verksamhetens ordinarie processer, rutiner och system. Det är viktigt att varje organisation utformar 

sitt behov av bekräftelse och trygghet, utifrån de specifika risker och förutsättningar dem verkar 

under. 

 

Det interna kontrollsystemet ska systematiskt övervakas, följas upp och utvärderas för att säkerställa 

kvaliteten på den interna kontrollen. Detta kan hanteras genom verksamhetens egna granskningar av 

kontroller, självutvärderingar eller oberoende testning och utvärdering inom riktade områden eller 

systemet i helhet. Det senare kan exempelvis ske genom externa utvärderande organ såsom 

externrevisorer eller rådgivare. 

 

En väl fungerande information och kommunikation är en grundläggande förutsättning för att uppnå 

en effektiv styrning och intern kontroll. Informationen måste vara aktuell, tillräcklig, begriplig och 

tillgänglig. Transparensen är viktig och att informationen och kommunikationen flödar i alla 

riktningar. Det är också viktigt att ledningen, på olika nivåer i organisationen, säkerställs få den 

information som behövs för att styra, följa upp och rapportera verksamheten.   

 

Tydliggörande i policyn att samtliga medarbetare har som skyldighet att rapportera noterade brister 

som inskränker på den interna kontrollen. 

 

 

Handlingar 

Policy för internkontroll_SLUTLIG                                                                                                                                                    

Beslut, KS 2021-03-08, Ärende 36/21, Revidering av policy för intern kontroll 

Skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Samtliga nämnder 
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KF § 29/21 
Ombudgetering av investeringsmedel 2020-2021 
KS2021.0065 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-24 27/21 

2 Kommunstyrelsen 2021-03-08 38/21 

3 Kommunfullmäktige 2021-03-29 29/21 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Investeringsbudgeten år 2021 utökas med 396 946 725 kronor 

avseende ombudgetering från 2020. 

 

Yrkande 

Katarina Jonsson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Bakgrund 

Då kommunens investeringar pågår under flera år finns behov att överföra över- och underskott 

mellan åren tills dess att projekten avslutas.  

 

Nämnderna begär att ej förbrukade investeringsmedel under år 2020 överförs till 

investeringsbudgeten år 2021. Nämnderna har inkommit med underlag gällande ombudgeteringar av 

investeringsmedel till enheten budget och analys som sammanställt materialet. Ombudgetering av 

nämndernas inventarier uppgår till 24 999 580 kronor. Ombudgeteringar kopplat till projekt uppgår 

till 170 397 000 kronor för lokaler och 123 922 296 kronor för infrastruktur. Reinvesteringar 

ombudgeterar ett underskott om 7 846 000 kronor. För taxefinansierad verksamhet omförs ett 

överskott om 85 473 849 kronor. De större överskotten återfinns i följande projekt: Tak bandyplan 

Billingen, Äldreboende Ekedal, Anpassningar kök, Nolhaga kapacitetsökning, Billingens 

fritidsområde samt Mörkerkorset/Staketgatan. 

 

Handlingar 

Ombudgetering underlag för beslut (Fördelning LOKS INFRA)                                                                                                                                                    

Beslut, KS 2021-03-08, Ärende 38/21, Ombudgetering av investeringsmedel 2020-2021 

Skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef 

Redovisningschef 
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KF § 30/21 
Rapport om gynnande beslut som inte verkställts 2020, 
kvartal 4 
KS2020.0034 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunfullmäktige 2021-03-29 30/21 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

Yttrande 

Theres Sahlström (M) och Anna Bergman redogör för rapporterna. 

 

Bakgrund 

Gynnande beslut som enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och enligt LSS som inte verkställts 

inom tre månader från dagen för beslut ska rapporteras till IVO, kommunrevisorer och 

kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 § F-h (SoL). Rapporteringen gäller även beslut som inte 

verkställts på nytt efter att verkställigheten avbrutits. 

 

SSO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap § 6 F-

h:2 SvO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade § 28 F-g:76 

 

Handlingar 

Kvartalsrapport Q4 2020 sektor socialtjänst                                                                                                                                                    

VON § 12/21 Rapportering                                                                                                                 

Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 2021-02-26                                                                                                                                                    

Bilaga till rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g 

Rapport till kommunfullmäktige_IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 4 2020.pdf                                                                                                                                                    

VON § 13/21 Rapportering                                                                                                                                

Rapport till kommunfullmäktige_IVO av ej verkställda beslut SoL kvartal 4 2020.pdf 

Skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Socialnämnden 
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KF § 31/21 
Val av förtroendevalda att ingå i politikergrupp inför ny 
mandatperiod 
KS2021.0071 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunfullmäktige 2021-03-29 31/21 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till politikergrupp inför mandatperioden november 2022 – 2026 

utse följande förtroendevalda: 

Katarina Jonsson (M), kommunalråd  

Ulrica Johansson (C), kommunalråd 

Johan Ask (S), oppositionsråd 

 

För Moderaterna: 

Theres Sahlström (M)  

Martin Odenö (M)  

För Centerpartiet: 

Orvar Eriksson (C) 

Klas Hedenberg (C) 

För Kristdemokraterna: 

Marianne Gustafson (KD)  

Patrik Carlsson (KD) 

För Liberalerna: 

Christer Winbäck (L) 

Ulla-Britt Hagström (L)  

För Socialdemokraterna: 

Maria Hjärtqvist (S) 

Eva Larsson (S) 

För Miljöpartiet: 

Emil Forslund (MP) 

Janette Leinonen (MP)  

För Vänsterpartiet: 

Gabryjel Blom (V) 

Rickard Ornblad (V) 

För Sverigedemokraterna: 

Jerzy Kucier (SD) 

Anders Friedländer (SD) 
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Bakgrund 

Skövde kommun tillämpar ett arbetssätt där en parlamentarisk grupp förtroendevalda tillsätts inför 

varje ny mandatperiod. Politikergruppen har till uppgift att se över och ta fram förslag till eventuella 

förändringar i hur ansvar ska fördelas mellan nämnder, antal ledamöter i nämnder och styrelser, 

regelverk för arvodering, arbetsformer för förtroendevalda i olika roller samt andra frågor av 

betydelse för förtroendevaldas organisering och arbetssätt. Politikergruppens förslag till beslut ska 

läggas fram i god tid innan den nya mandatperioden börjar. 

 

Politikergruppen består av kommunalråden samt två representanter vardera för de partier som finns 

representerade i kommunfullmäktige. 

Handlingar 

         

Skickas till 

Handläggare arvoden 

Kanslichef 

Monica Schelander 

Malin Carlsson, kdir stab 
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KF § 32/21 
Anmälningsärende till kommunfullmäktige 29 mars 
KS2021.0005 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunfullmäktige 2021-03-29 32/21 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Markus Wästefors (M) som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

 

Bakgrund 

Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls till kommunfullmäktige. 

Handlingar 

KS2020.0324-13 Beslut, KS 2021-03-08, Ärende 18_21, Medborgarförslag om cykelväg bredvid 

Lerdal 617410_1_1                                                                                                                                                    

KS2020.0302-13 Beslut, KS 2021-03-08, Ärende 17_21, Medborgarförslag om att skapa 

förutsättning 617408_1_1 

Skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
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KF § 33/21 
Valärenden 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunfullmäktige 2021-03-29 32/21 

 

Inga valärenden är aktuella vid dagens sammanträde. 
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Avslutning 
 

Ordförande Conny Brännberg (KD) tackar alla närvarande och avslutar dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum måndag den 26 april 2021 kl 18.00. Ledamöter 

och ersättare kommer att erbjudas att delta digitalt. 

 

 


