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Kallelse och ärendelista till
Kommunfullmäktige

Tid: 2022-03-28 kl. 18:00
Plats: Sessionssalen Elin, Stadshuset
Justerare:
Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta gruppledare.

Dagordning 

Mötet inleds med en information om utvecklingen av Skövde Science City.

 Inledning
 Mötets öppnande
 Val av protokolljusterare
 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 KS2021.0232
Svar på motion om att låta kommunfullmäktige besluta 
angående sammanslagning av grundsärskolorna till 
Rydskolan

6 KS2016.0113 Billingeprojektet - investering 2022

7 KS2022.0132
Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings 
kommun avseende arbete med gemensam anläggning för 
flygklubbverksamhet

8 KS2022.0050 Beslut om lokal handlingsplan för suicidprevention

9 KS2022.0077 Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg

10 KS2022.0096 Ombudgetering av investeringsmedel 2021-2022

11 KS2022.0005 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 28 mars 2022
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12 Valärenden

Avslutning

Skövde, 2022-03-17

 
Ordförande Sekreterare
Conny Brännberg (KD) Agneta Tilly 



23/22 Fastställande av dagordning -   :

Denna behandling '23/22 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.



24/22 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige -   :

Denna behandling '24/22 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.



25/22 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag -   :

Denna behandling '25/22 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag' har inget tjänsteutlåtande.



26/22 Frågor och Interpellationer -   :

Denna behandling '26/22 Frågor och Interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.



27/22 Svar på motion om att låta kommunfullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna till Rydskolan - KS2021.0232-6 Svar på motion om att låta kommunfullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna till Rydskolan : Svar på motion om att låta kommunfullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna till Rydskolan

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-02-03
Diarienummer: KS2021.0232-6
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

Remissvar, Motion om att låta kommunfullmäktige besluta 
angående sammanslagning av grundsärskolorna till 
Rydskolan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bakgrund
Sverigedemokraterna har genom Josef Fransson inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige om att låta kommunfullmäktige besluta angående sammanslagning av 
grundsärskolorna till Rydskolan. Kommunfullmäktige överlämnade 2021-06-21 (§70/21) 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 2021-09-08 (§144/21) beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden, vilka 
därefter har anmodats att inkomma med sitt yttrande i samråd med kommunjuristen. Ärendet 
har därför beretts av jurist på sektor barn och utbildning samt avdelningschefen för 
grundskolan i samråd med kommunjurist på sektor styrning och verksamhetsstöd.
Motionären menar att barn- och utbildningsnämndens beslut om sammanslagning av 
grundsärskolan inte gynnar berörda elever/familjer samt att frågan är av sådan karaktär att 
fullmäktige bör besluta i ärendet.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta:
- Att beslutet om att genomföra en samlad grundsärskola till Rydskolan återtas.
- Att bibehålla nuvarande system där grundsärskolorna fysiskt är integrerade i andra befintliga 
skolor, även framgent.

Barn och utbildningsnämnden hart inkommit med följande yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-05-31, BUN § 47/21, att genomförandet av en 
samlad grundsärskola årskurs 1-9 på Rydskolan genomförs utifrån kommunens tillväxt. 
Vidare framgår av beslutet att detta innebär att nuvarande grundsärskolor i Ryd och Lunden 
samlokaliseras till en samlad grundsärskola med placering på Rydskolan.

Rättslig reglering
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-02-03
Diarienummer: KS2021.0232-6
Handläggare: Camilla Arvidsson

Skövde kommun Besöksadress
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Postadress
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Kommunallagen
Av 3 kap. 4 § kommunallagen framgår att fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver 
styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag eller annan författning och 
för övrig verksamhet.
Av 6 kap. 2 § kommunallagen framgår vidare att fullmäktige ska, om inte något annat anges i 
lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes 
förhållanden.

Enligt 6 kap. 3 § kommunallagen beslutar nämnderna i frågor som rör förvaltningen och i 
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Av samma paragraf framgår 
att nämnderna också beslutar i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.

Skollagen
I 2 kap. 2 § andra stycket skollagen stadgas att det i varje kommun ska finnas en eller flera 
nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen. Vidare framgår i 2 kap. 2 § 
tredje stycket att för en sådan nämnd gäller det som är föreskrivet om nämner i 
kommunallagen.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente
Av barn- och utbildningsnämndens reglemente (beslutad av kommunfullmäktige 2019-06-17, 
KF § 69/19) framgår att barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter 
inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och elevhälsan.
Vidare anges att nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt föreskrifter som finns i 
lag eller förordning.
Av reglementet framgår också att nämnden ska besluta i de uppgifter som anförtros nämnden 
och som ej är av sådan art att de beslutas av kommunfullmäktige.

Förarbetsuttalanden
Av förarbetena till bestämmelsen 6 kap. 3 § kommunallagen (prop. 2016/17:171 s. 361) 
framgår att nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för sin förvaltande 
verksamhet. De beslutar om anställning av personal, inköp av utrustning och annan materiel 
m.m. I allmänhet avgör nämnden själv hur verksamheten lämpligast ska bedrivas med 
utgångspunkt i de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, men nämnden kan även 
vara bunden av t.ex. av reglerna om offentlig upphandling eller bestämmelser i kollektivavtal. 
Den beslutsbefogenhet som nämnderna har enligt lag eller annan författning kan grundas på 
bestämmelser i kommunallagen eller i speciallagstiftning. Den beslutanderätt som nämnderna 
utövar med stöd av föreskrifter i specialförfattningar innefattar ofta myndighetsutövning. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Handläggare: Camilla Arvidsson
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Nämnderna har i dessa fall en grundlagsfäst rätt till självständighet gentemot fullmäktige 
enligt 12 kap. 2 § regeringsformen.

Vidare framgår av förarbetena till bestämmelsen att en nämnds beslutanderätt även kan ha sin 
grund i delegation från fullmäktige. Sådana bemyndiganden fastställer fullmäktige ofta i de 
reglementen som ska fastställas för nämnderna, men de kan även ges i form av särskilda 
delegationsbeslut. Ett lämnat uppdrag att besluta på delegation kan när som helst återkallas, 
antingen generellt eller för visst ärende, men har fullmäktige överlåtit beslutanderätten till en 
nämnd är de i princip förhindrade att i efterhand ändra eller ompröva det beslut som 
nämnden har fattat med stöd av bemyndigandet.

Sektor barn och utbildnings förslag till beslut
Första att-satsen i motionen (att beslutet om att genomföra en samlad grundsärskola till 
Rydskolan återtas).

Av det ovan anförda framgår att kommunen är huvudman för bl.a. den del av skolväsendet 
som avser grundsärskolan. I enlighet härmed har fullmäktige i Skövde kommun tillsatt barn- 
och utbildningsnämnden för att fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen, vilket 
regleras i barn- och utbildningsnämndens reglemente. I detta ligger att barn- och 
utbildningsnämnden har ett ansvar att organisera verksamheten på det sätt som innebär att 
denna bedrivs enligt föreskrifter som finns i lag eller annan förordning.

Som framgår av förarbetsuttalandet ovan kan ett uppdrag till nämnd när som helst återkallas, 
antingen generellt eller för visst ärende, men om fullmäktige har överlåtit beslutanderätten till 
en nämnd är de i princip förhindrade att i efterhand ändra eller ompröva det beslut som 
nämnden har fattat med stöd av bemyndigandet. Till detta kommer att barn- och 
utbildningsnämndens beslut inte bedöms vara av sådan principiell karaktär att det skulle 
fattats av kommunfullmäktige. Mot denna bakgrund föreslås att den första att-satsen i 
motionen ska avslås.

Andra att-satsen i motionen (att bibehålla nuvarande system där grundsärskolorna fysiskt är 
integrerade i andra befintliga skolor, även framgent).

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-31, § 47/21, innebär att grundsärskolan som 
är placerade på Rydskolan och Lundenskolan samlokaliseras till att bilda en samlad 
grundsärskola med placering på Rydskolan. Liksom idag är dock avsikten att den samlade 
grundsärskolan på Rydskolan ska dela lokaler och integreras med befintlig verksamhet för 
grundskolan på Rydskolan.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-02-03
Diarienummer: KS2021.0232-6
Handläggare: Camilla Arvidsson

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Det övergripande syftet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-31, § 47/21, var 
att säkerställa att Skövde kommun på kort och lång sikt ska kunna leva upp till skollagens 
krav på utbildningen inom grundsärskolan, såväl på organisatorisk nivå som individnivå. 
Sammantaget bedömdes en samlad grundsärskola i enlighet med beslutet ge en hållbar 
långsiktig organisation för att bättre möta elevers behov, anpassade lokaler och personalens 
arbetsmiljö. Även om det formellt sett är möjligt för fullmäktige att fatta ett nytt beslut 
gällande organisation av grundsärskolorna (dock inte ompröva eller ändra nämndens redan 
fattade beslut, se ovan) har inga nya omständigheter framkommit som innebär att det syfte 
och de bedömningar som låg till grund för nämndens beslut har ändrats. Mot denna bakgrund 
föreslås att även den andra att-satsen i motionen ska avslås.

Handlingar
Motion om att låta fullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna till Rydskolan 
(SD)                                                                                                                                                    
KSAU § 144/21 Remittering av motioner och medborgarförslag 2021                                                                                                                                                    
BUN § 2/22 Yttrande över remiss gällande motion Låtfullmäktige besluta angående sammanslagning 
avgrundsärskolorna till Rydskolan

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Motionären

Handläggare

Camilla Arvidsson
Kommunstyrelsen
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Skövde kommun Protokollsutdrag                         5 
(16)
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 2/22
Yttrande över remiss gällande motion Låt 
fullmäktige besluta angående sammanslagning av 
grundsärskolorna till Rydskolan
BUN2021.0883

Behandlat av Datum Ärende

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-10 3/22

2 Barn- och utbildningsnämnden 2022-01-24 2/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Yrkande
Malte Svensson (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
förslag.
Anders Friedländer (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer de båda yrkandena mot 
varandra och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation
Anders Friedländer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med 
följande motivering:
• Ärendet är av sådan art att beslutnivån är kommunfullmäktige.
• I de fall som fullmäktige anser att ett beslut behöver omprövas, så är det fullt möjligt 
att uppdrag/delegering kan återkallas från nämnd, oaktat att det ses som en svårighet och 
styrningar i övrigt kan anses snäva.

Deltar ej i beslutet
Johan Ekström (L) avstår från att delta i beslutet.

Bakgrund

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att låta 
kommunfullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna till 
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Skövde kommun Protokollsutdrag                         6 
(16)
Barn- och utbildningsnämnden

Rydskolan. Ärendet bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat barn- 
och utbildningsnämnden att lämna yttrande i ärendet i samråd med kommunjuristen.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta:
- Att beslutet om att genomföra en samlad grundsärskola till Rydskolan återtas. 
- Att bibehålla nuvarande system där grundsärskolorna fysiskt är integrerade i 

andra befintliga skolor, även framgent. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-05-31, BUN § 47/21, att genomförandet 
av en samlad grundsärskola årskurs 1-9 på Rydskolan genomförs utifrån kommunens 
tillväxt. Vidare framgår av beslutet att detta innebär att nuvarande grundsärskolor i Ryd 
och Lunden samlokaliseras till en samlad grundsärskola med placering på Rydskolan.

Rättslig reglering
Kommunallagen 

Av 3 kap. 4 § kommunallagen framgår att fullmäktige ska tillsätta de nämnder som 
utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag eller annan 
författning och för övrig verksamhet. 

Av 6 kap. 2 § kommunallagen framgår vidare att fullmäktige ska, om inte något annat 
anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och 
inbördes förhållanden.

Enligt 6 kap. 3 § kommunallagen beslutar nämnderna i frågor som rör förvaltningen och 
i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Av samma paragraf 
framgår att nämnderna också beslutar i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.

Skollagen 

I 2 kap. 2 § andra stycket skollagen stadgas att det i varje kommun ska finnas en eller 
flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen. Vidare framgår i 
2 kap. 2 § tredje stycket att för en sådan nämnd gäller det som är föreskrivet om nämner 
i kommunallagen.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Av barn- och utbildningsnämndens reglemente (beslutad av kommunfullmäktige 2019-
06-17, KF § 69/19) framgår att barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens 
uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och elevhälsan.

Vidare anges att nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt föreskrifter som 
finns i lag eller förordning.

Av reglementet framgår också att nämnden ska besluta i de uppgifter som anförtros 
nämnden och som ej är av sådan art att de beslutas av kommunfullmäktige.

Förarbetsuttalanden
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(16)
Barn- och utbildningsnämnden

Av förarbetena till bestämmelsen 6 kap. 3 § kommunallagen (prop. 2016/17:171 s. 361) 
framgår att nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för sin förvaltande 
verksamhet. De beslutar om anställning av personal, inköp av utrustning och annan 
materiel m.m. I allmänhet avgör nämnden själv hur verksamheten lämpligast ska 
bedrivas med utgångspunkt i de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, men 
nämnden kan även vara bunden av t.ex. av reglerna om offentlig upphandling eller 
bestämmelser i kollektivavtal. Den beslutsbefogenhet som nämnderna har enligt lag 
eller annan författning kan grundas på bestämmelser i kommunallagen eller i 
speciallagstiftning. Den beslutanderätt som nämnderna utövar med stöd av föreskrifter i 
specialförfattningar innefattar ofta myndighetsutövning. Nämnderna har i dessa fall en 
grundlagsfäst rätt till självständighet gentemot fullmäktige enligt 12 kap. 2 § 
regeringsformen. 

Vidare framgår av förarbetena till bestämmelsen att en nämnds beslutanderätt även kan 
ha sin grund i delegation från fullmäktige. Sådana bemyndiganden fastställer 
fullmäktige ofta i de reglementen som ska fastställas för nämnderna, men de kan även 
ges i form av särskilda delegationsbeslut. Ett lämnat uppdrag att besluta på delegation 
kan när som helst återkallas, antingen generellt eller för visst ärende, men har 
fullmäktige överlåtit beslutanderätten till en nämnd är de i princip förhindrade att i 
efterhand ändra eller ompröva det beslut som nämnden har fattat med stöd av 
bemyndigandet.    

Sektor barn och utbildnings förslag till beslut 
Första att-satsen i motionen (att beslutet om att genomföra en samlad grundsärskola till 
Rydskolan återtas)

Av det ovan anförda framgår att kommunen är huvudman för bl.a. den del av 
skolväsendet som avser grundsärskolan. I enlighet härmed har fullmäktige i Skövde 
kommun tillsatt barn- och utbildningsnämnden för att fullgöra kommunens uppgifter 
enligt skollagen, vilket regleras i barn- och utbildningsnämndens reglemente. I detta 
ligger att barn- och utbildningsnämnden har ett ansvar att organisera verksamheten på 
det sätt som innebär att denna bedrivs enligt föreskrifter som finns i lag eller annan 
förordning. 

Som framgår av förarbetsuttalandet ovan kan ett uppdrag till nämnd när som helst 
återkallas, antingen generellt eller för visst ärende, men om fullmäktige har överlåtit 
beslutanderätten till en nämnd är de i princip förhindrade att i efterhand ändra eller 
ompröva det beslut som nämnden har fattat med stöd av bemyndigandet. Till detta 
kommer att barn- och utbildningsnämndens beslut inte bedöms vara av sådan principiell 
karaktär att det skulle fattats av kommunfullmäktige. Mot denna bakgrund föreslås att 
den första att-satsen i motionen ska avslås. 

Andra att-satsen i motionen (att bibehålla nuvarande system där grundsärskolorna 
fysiskt är integrerade i andra befintliga skolor, även framgent)

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-31, § 47/21, innebär att grundsärskolan 
som är placerade på Rydskolan och Lundenskolan samlokaliseras till att bilda en samlad 
grundsärskola med placering på Rydskolan. Liksom idag är dock avsikten att den 
samlade grundsärskolan på Rydskolan ska dela lokaler och integreras med befintlig 
verksamhet för grundskolan på Rydskolan. 
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Det övergripande syftet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-31, § 
47/21, var att säkerställa att Skövde kommun på kort och lång sikt ska kunna leva upp 
till skollagens krav på utbildningen inom grundsärskolan, såväl på organisatorisk nivå 
som individnivå. Sammantaget bedömdes en samlad grundsärskola i enlighet med 
beslutet ge en hållbar långsiktig organisation för att bättre möta elevers behov, 
anpassade lokaler och personalens arbetsmiljö. Även om det formellt sett är möjligt för 
fullmäktige att fatta ett nytt beslut gällande organisation av grundsärskolorna (dock inte 
ompröva eller ändra nämndens redan fattade beslut, se ovan) har inga nya 
omständigheter framkommit som innebär att det syfte och de bedömningar som låg till 
grund för nämndens beslut har ändrats. Mot denna bakgrund föreslås att även den andra 
att-satsen i motionen ska avslås.    

Beredningen av ärendet 

Ärendet har beretts av jurist på sektor barn och utbildning och avdelningschefen för 
grundskolan i samråd med kommunjurist på sektor styrning och verksamhetsstöd. 

Handlingar
KSAU § 144-21 Remittering av motioner och medborgarförslag 2021                                                                                                                                                    
Motion om att låta fullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna 
till Rydskolan (SD)

Skickas till
Kommunstyrelsen
Karin Hallhagen Bagby, avdelningschef grundskolan 
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Motion: Låt fullmäktige besluta angående sammanslagning av 
grundsärskolorna till Rydskolan 
 
För att kommunpolitiken ska fungera så är det nödvändigt att beslut kan fattas på delegation, t.ex. i 
facknämnderna. Ibland kan dock en fråga i en nämnd vara av sådan karaktär att det är rimligt att lyfta 
upp den till fullmäktigenivå då den har stort allmänintresse och där medborgarna vill kunna vara 
involverade i beslutsprocessen innan klubban faller i bordet.  
 
2021-05-31 togs följande beslut i Barn- och Utbildningsnämnden.  
”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomförandet av en samlad grundsärskola årskurs 1–9 
på Rydskolan genomförs utifrån kommunens tillväxt”.  
 
Det är ett beslut som rör några av samhällets absolut svagaste där vare sig eleverna eller familjerna 
främjas av en sammanslagning. Vi menar istället att en sammanslagning är mycket negativt för 
ömsesidig integrering i samhället. Vi ska inte bygga upp en institutionsliknande verksamhet i dess 
negativa betydelse, där särskoleeleverna ska finnas på bara en geografisk plats. Särskoleeleverna har 
rättigheten att synas på fler ställen. 
 
Om det finns behov av att flytta verksamhet till lokalerna i Rydskolan, så finns andra lösningar på 
detta. 
 
Utifrån ovanstående menar vi att frågan ska lyftas för nytt avgörande i kommunfullmäktige. 
  
 
Vi föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: 
 
Att beslutet om att genomföra en samla grundsärskola till Rydskolan återtas. 
Att bibehålla nuvarande system där grundsärskolorna fysiskt är integrerade i andra befintliga skolor, 
även framgent. 
 
 
Sverigedemokraterna i Skövde 
genom Josef Fransson 
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KS § 38/22
Svar på motion om att låta kommunfullmäktige 
besluta angående sammanslagning av 
grundsärskolorna till Rydskolan
KS2021.0232

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-23 34/22

2 Kommunstyrelsen 2022-03-07 38/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Yrkande
Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till ksau förslag att avslå motionen.
Jerzy Kucier (SD) yrkar bifall till motionen.

Ordförande ställer de båda yrkanden mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att förelså kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation från Jerzy Kucier (SD) till förmån för eget förslag.

Bakgrund
Sverigedemokraterna har genom Josef Fransson inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige om att låta kommunfullmäktige besluta angående sammanslagning 
av grundsärskolorna till Rydskolan. Kommunfullmäktige överlämnade 2021-06-21 
(§70/21) motionen till kommunstyrelsen för beredning. 2021-09-08 (§144/21) beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden, 
vilka därefter har anmodats att inkomma med sitt yttrande i samråd med 
kommunjuristen. Ärendet har därför beretts av jurist på sektor barn och utbildning samt 
avdelningschefen för grundskolan i samråd med kommunjurist på sektor styrning och 
verksamhetsstöd.

Motionären menar att barn- och utbildningsnämndens beslut om 
sammanslagning av grundsärskolan inte gynnar berörda elever/familjer samt att 
frågan är av sådan karaktär att fullmäktige bör besluta i ärendet.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta:
- Att beslutet om att genomföra en samlad grundsärskola till Rydskolan återtas.
- Att bibehålla nuvarande system där grundsärskolorna fysiskt är integrerade i 
andra befintliga skolor, även framgent.
Barn och utbildningsnämnden har inkommit med följande yttrande.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-05-31, BUN § 47/21, att 
genomförandet av en samlad grundsärskola årskurs 1-9 på Rydskolan genomförs 
utifrån kommunens tillväxt. Vidare framgår av beslutet att detta innebär att 
nuvarande grundsärskolor i Ryd och Lunden samlokaliseras till en samlad 
grundsärskola med placering på Rydskolan.
Rättslig reglering
Kommunallagen
Av 3 kap. 4 § kommunallagen framgår att fullmäktige ska tillsätta de nämnder 
som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag eller 
annan författning och för övrig verksamhet.
Av 6 kap. 2 § kommunallagen framgår vidare att fullmäktige ska, om inte något 
annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas 
verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
Enligt 6 kap. 3 § kommunallagen beslutar nämnderna i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand 
om. Av samma paragraf framgår att nämnderna också beslutar i frågor som 
fullmäktige har delegerat till dem.
Skollagen
I 2 kap. 2 § andra stycket skollagen stadgas att det i varje kommun ska finnas en 
eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen. 
Vidare framgår i 2 kap. 2 § tredje stycket att för en sådan nämnd gäller det som 
är föreskrivet om nämner i kommunallagen.
Barn- och utbildningsnämndens reglemente
Av barn- och utbildningsnämndens reglemente (beslutad av kommunfullmäktige 
2019-06-17, KF § 69/19) framgår att barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra 
kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
elevhälsan.
Vidare anges att nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
föreskrifter som finns i lag eller förordning.
Av reglementet framgår också att nämnden ska besluta i de uppgifter som 
anförtros nämnden och som ej är av sådan art att de beslutas av 
kommunfullmäktige.
Förarbetsuttalanden
Av förarbetena till bestämmelsen 6 kap. 3 § kommunallagen (prop. 2016/17:171 
s. 361) framgår att nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för 
sin förvaltande verksamhet. De beslutar om anställning av personal, inköp av 
utrustning och annan materiel m.m. I allmänhet avgör nämnden själv hur 
verksamheten lämpligast ska bedrivas med utgångspunkt i de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, men nämnden kan även vara bunden av t.ex. av 
reglerna om offentlig upphandling eller bestämmelser i kollektivavtal. Den 
beslutsbefogenhet som nämnderna har enligt lag eller annan författning kan 
grundas på bestämmelser i kommunallagen eller i speciallagstiftning. Den 
beslutanderätt som nämnderna utövar med stöd av föreskrifter i 
specialförfattningar innefattar ofta myndighetsutövning. Nämnderna har i dessa 
fall en grundlagsfäst rätt till självständighet gentemot fullmäktige enligt 12 kap. 
2 § regeringsformen.
Vidare framgår av förarbetena till bestämmelsen att en nämnds beslutanderätt 
även kan ha sin grund i delegation från fullmäktige. Sådana bemyndiganden 
fastställer fullmäktige ofta i de reglementen som ska fastställas för nämnderna, 
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men de kan även ges i form av särskilda delegationsbeslut. Ett lämnat uppdrag 
att besluta på delegation kan när som helst återkallas, antingen generellt eller 
för visst ärende, men har fullmäktige överlåtit beslutanderätten till en nämnd är 
de i princip förhindrade att i efterhand ändra eller ompröva det beslut som 
nämnden har fattat med stöd av bemyndigandet.

Sektor barn och utbildnings förslag till beslut
Första att-satsen i motionen (att beslutet om att genomföra en samlad 
grundsärskola till Rydskolan återtas).
Av det ovan anförda framgår att kommunen är huvudman för bl.a. den del av 
skolväsendet som avser grundsärskolan. I enlighet härmed har fullmäktige i 
Skövde kommun tillsatt barn- och utbildningsnämnden för att fullgöra 
kommunens uppgifter enligt skollagen, vilket regleras i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente. I detta ligger att barn- och utbildningsnämnden 
har ett ansvar att organisera verksamheten på det sätt som innebär att denna 
bedrivs enligt föreskrifter som finns i lag eller annan förordning.
Som framgår av förarbetsuttalandet ovan kan ett uppdrag till nämnd när som 
helst återkallas, antingen generellt eller för visst ärende, men om fullmäktige har 
överlåtit beslutanderätten till en nämnd är de i princip förhindrade att i efterhand 
ändra eller ompröva det beslut som nämnden har fattat med stöd av 
bemyndigandet. Till detta kommer att barn- och utbildningsnämndens beslut inte 
bedöms vara av sådan principiell karaktär att det skulle fattats av 
kommunfullmäktige. Mot denna bakgrund föreslås att den första att-satsen i 
motionen ska avslås.
Andra att-satsen i motionen (att bibehålla nuvarande system där 
grundsärskolorna fysiskt är integrerade i andra befintliga skolor, även 
framgent).
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-31, § 47/21, innebär att 
grundsärskolan som är placerade på Rydskolan och Lundenskolan 
samlokaliseras till att bilda en samlad grundsärskola med placering på 
Rydskolan. Liksom idag är dock avsikten att den samlade grundsärskolan på 
Rydskolan ska dela lokaler och integreras med befintlig verksamhet för 
grundskolan på Rydskolan.
Det övergripande syftet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-31, 
§ 47/21, var att säkerställa att Skövde kommun på kort och lång sikt ska kunna 
leva upp till skollagens krav på utbildningen inom grundsärskolan, såväl på 
organisatorisk nivå som individnivå. Sammantaget bedömdes en samlad 
grundsärskola i enlighet med beslutet ge en hållbar långsiktig organisation för att 
bättre möta elevers behov, anpassade lokaler och personalens arbetsmiljö. Även 
om det formellt sett är möjligt för fullmäktige att fatta ett nytt beslut gällande 
organisation av grundsärskolorna (dock inte ompröva eller ändra nämndens 
redan fattade beslut, se ovan) har inga nya omständigheter framkommit som 
innebär att det syfte och de bedömningar som låg till grund för nämndens beslut 
har ändrats. Mot denna bakgrund föreslås att även den andra att-satsen i 
motionen ska avslås.

Handlingar
Motion om att låta fullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna 
till Rydskolan (SD)                                                                                                                                                    
KSAU § 144/21 Remittering av motioner och medborgarförslag 2021                                                                                                                                                    
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BUN § 2/22 Yttrande över remiss gällande motion Låtfullmäktige besluta angående 
sammanslagning avgrundsärskolorna till Rydskolan

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Motionären
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KSAU § 34/22
Svar på motion om att låta kommunfullmäktige 
besluta angående sammanslagning av 
grundsärskolorna till Rydskolan
KS2021.0232

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-23 34/22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Josef Fransson inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige om att låta kommunfullmäktige besluta angående 
sammanslagning av grundsärskolorna till Rydskolan. Kommunfullmäktige 
överlämnade 2021-06-21 (§70/21) motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
2021-09-08 (§144/21) beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden, vilka därefter har anmodats att 
inkomma med sitt yttrande i samråd med kommunjuristen. Ärendet har därför 
beretts av jurist på sektor barn och utbildning samt avdelningschefen för 
grundskolan i samråd med kommunjurist på sektor styrning och 
verksamhetsstöd.
Motionären menar att barn- och utbildningsnämndens beslut om 
sammanslagning av grundsärskolan inte gynnar berörda elever/familjer samt att 
frågan är av sådan karaktär att fullmäktige bör besluta i ärendet.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta:
- Att beslutet om att genomföra en samlad grundsärskola till Rydskolan återtas.
- Att bibehålla nuvarande system där grundsärskolorna fysiskt är integrerade i 
andra befintliga skolor, även framgent.
Barn och utbildningsnämnden hart inkommit med följande yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-05-31, BUN § 47/21, att 
genomförandet av en samlad grundsärskola årskurs 1-9 på Rydskolan genomförs 
utifrån kommunens tillväxt. Vidare framgår av beslutet att detta innebär att 
nuvarande grundsärskolor i Ryd och Lunden samlokaliseras till en samlad 
grundsärskola med placering på Rydskolan.
Rättslig reglering
Kommunallagen
Av 3 kap. 4 § kommunallagen framgår att fullmäktige ska tillsätta de nämnder 
som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag eller 
annan författning och för övrig verksamhet.
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Av 6 kap. 2 § kommunallagen framgår vidare att fullmäktige ska, om inte något 
annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas 
verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
Enligt 6 kap. 3 § kommunallagen beslutar nämnderna i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand 
om. Av samma paragraf framgår att nämnderna också beslutar i frågor som 
fullmäktige har delegerat till dem.
Skollagen
I 2 kap. 2 § andra stycket skollagen stadgas att det i varje kommun ska finnas en 
eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen. 
Vidare framgår i 2 kap. 2 § tredje stycket att för en sådan nämnd gäller det som 
är föreskrivet om nämner i kommunallagen.
Barn- och utbildningsnämndens reglemente
Av barn- och utbildningsnämndens reglemente (beslutad av kommunfullmäktige 
2019-06-17, KF § 69/19) framgår att barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra 
kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
elevhälsan.
Vidare anges att nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
föreskrifter som finns i lag eller förordning.
Av reglementet framgår också att nämnden ska besluta i de uppgifter som 
anförtros nämnden och som ej är av sådan art att de beslutas av 
kommunfullmäktige.
Förarbetsuttalanden
Av förarbetena till bestämmelsen 6 kap. 3 § kommunallagen (prop. 2016/17:171 
s. 361) framgår att nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för 
sin förvaltande verksamhet. De beslutar om anställning av personal, inköp av 
utrustning och annan materiel m.m. I allmänhet avgör nämnden själv hur 
verksamheten lämpligast ska bedrivas med utgångspunkt i de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, men nämnden kan även vara bunden av t.ex. av 
reglerna om offentlig upphandling eller bestämmelser i kollektivavtal. Den 
beslutsbefogenhet som nämnderna har enligt lag eller annan författning kan 
grundas på bestämmelser i kommunallagen eller i speciallagstiftning. Den 
beslutanderätt som nämnderna utövar med stöd av föreskrifter i 
specialförfattningar innefattar ofta myndighetsutövning. Nämnderna har i dessa 
fall en grundlagsfäst rätt till självständighet gentemot fullmäktige enligt 12 kap. 
2 § regeringsformen.
Vidare framgår av förarbetena till bestämmelsen att en nämnds beslutanderätt 
även kan ha sin grund i delegation från fullmäktige. Sådana bemyndiganden 
fastställer fullmäktige ofta i de reglementen som ska fastställas för nämnderna, 
men de kan även ges i form av särskilda delegationsbeslut. Ett lämnat uppdrag 
att besluta på delegation kan när som helst återkallas, antingen generellt eller 
för visst ärende, men har fullmäktige överlåtit beslutanderätten till en nämnd är 
de i princip förhindrade att i efterhand ändra eller ompröva det beslut som 
nämnden har fattat med stöd av bemyndigandet.

Sektor barn och utbildnings förslag till beslut
Första att-satsen i motionen (att beslutet om att genomföra en samlad 
grundsärskola till Rydskolan återtas).



27/22 Svar på motion om att låta kommunfullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna till Rydskolan - KS2021.0232-7 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-02-23 - Svar på motion om att låta kommunfullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna till Rydskolan : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-02-23 - Svar på motion om att låta kommunfullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna till Rydskolan

Skövde kommun Protokollsutdrag                         21 
(28)
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Av det ovan anförda framgår att kommunen är huvudman för bl.a. den del av 
skolväsendet som avser grundsärskolan. I enlighet härmed har fullmäktige i 
Skövde kommun tillsatt barn- och utbildningsnämnden för att fullgöra 
kommunens uppgifter enligt skollagen, vilket regleras i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente. I detta ligger att barn- och utbildningsnämnden 
har ett ansvar att organisera verksamheten på det sätt som innebär att denna 
bedrivs enligt föreskrifter som finns i lag eller annan förordning.
Som framgår av förarbetsuttalandet ovan kan ett uppdrag till nämnd när som 
helst återkallas, antingen generellt eller för visst ärende, men om fullmäktige har 
överlåtit beslutanderätten till en nämnd är de i princip förhindrade att i efterhand 
ändra eller ompröva det beslut som nämnden har fattat med stöd av 
bemyndigandet. Till detta kommer att barn- och utbildningsnämndens beslut inte 
bedöms vara av sådan principiell karaktär att det skulle fattats av 
kommunfullmäktige. Mot denna bakgrund föreslås att den första att-satsen i 
motionen ska avslås.
Andra att-satsen i motionen (att bibehålla nuvarande system där 
grundsärskolorna fysiskt är integrerade i andra befintliga skolor, även 
framgent).
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-31, § 47/21, innebär att 
grundsärskolan som är placerade på Rydskolan och Lundenskolan 
samlokaliseras till att bilda en samlad grundsärskola med placering på 
Rydskolan. Liksom idag är dock avsikten att den samlade grundsärskolan på 
Rydskolan ska dela lokaler och integreras med befintlig verksamhet för 
grundskolan på Rydskolan.
Det övergripande syftet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-31, 
§ 47/21, var att säkerställa att Skövde kommun på kort och lång sikt ska kunna 
leva upp till skollagens krav på utbildningen inom grundsärskolan, såväl på 
organisatorisk nivå som individnivå. Sammantaget bedömdes en samlad 
grundsärskola i enlighet med beslutet ge en hållbar långsiktig organisation för att 
bättre möta elevers behov, anpassade lokaler och personalens arbetsmiljö. Även 
om det formellt sett är möjligt för fullmäktige att fatta ett nytt beslut gällande 
organisation av grundsärskolorna (dock inte ompröva eller ändra nämndens 
redan fattade beslut, se ovan) har inga nya omständigheter framkommit som 
innebär att det syfte och de bedömningar som låg till grund för nämndens beslut 
har ändrats. Mot denna bakgrund föreslås att även den andra att-satsen i 
motionen ska avslås.

Handlingar
Motion om att låta fullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna 
till Rydskolan (SD)                                                                                                                                                    
KSAU § 144/21 Remittering av motioner och medborgarförslag 2021                                                                                                                                                    
BUN § 2/22 Yttrande över remiss gällande motion Låtfullmäktige besluta angående 
sammanslagning avgrundsärskolorna till Rydskolan

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Motionären
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 
  
Diarienummer: KS2016.0113-109
Handläggare: Monica Schelander

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Billingeprojektet - investering 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 investeringsprojektet ”Utveckling av Billingen” återstående budgetmedel avsätts till 
följande projekt på Billingen Skövde; utveckling och breddning av stadion, 
välkomsttorg, informationstorg, cykelleder, ny entré Billingebadet samt utbyggt 
konstsnö-system och säkerställa funktion av befintligt liftsystem Billingebacken. 

 efter genomförande av ovanstående delprojekt avslutas huvudprojekt ”Utveckling av 
Billingen”. Fortsatt utveckling av Billingen hanteras inom ramen för ordinarie 
budgetprocesser.

Bakgrund
I juni 2017 beslutade kommunfullmäktige om en inriktning för kommande investeringar inom 
friluftsområdet på Billingen i syfte att skapa en attraktiv destination och mötesplats. 
Inriktningsbeslutet föregicks av ett projekteringsarbete med utgångspunkt från tidigare 
utredningar om möjliga investeringsalternativ vilka även låg till grund för det samarbetsavtal 
kommunfullmäktige beslutade ingå med dåvarande ägare till hotell Billingehus. Efter detta 
inriktningsbeslut har en mängd olika investeringar genomförts på Billingen Skövde. Som 
exempel kan nämnas investering och upprustning av badet,  skapande av belyst konstsnöspår 
på 10 km, cykelbanor och cykelparker och investering i Billingen Arena med ett heltäckande 
tak i limträ inklusive ny läktare. Investering i Billingecentrat, innehållande omklädningsrum, 
restaurang, träningslokaler med flera faciliteter är ett annat exempel. 
I december 2021 tog kommunfullmäktige beslut om att annullera det ingångna samarbetsavtal 
som innebar att, kommunen tillsammans med Host Billingehus i Skövde AB och Tribe Hotel 
Billingehus AB, skulle genomföra växelvisa åtagande i syfte att utveckla friluftsområdet på 
Billingen och Billingehus. På grund av pandemin fick hotellbranschen en extrem tillbakagång 
vilket ledde till att Host Billingehus i Skövde AB och Tribe Hotel Billingehus inte fullgjort 
insatser enligt intentionerna i samarbetsavtalet. Då avsikten med samarbetsavtalet var en 
växelvis utveckling av området och det syftet förfallet beslutades om att samarbetsavtalet 
skulle annulleras i samband med att Host Billingehus i Skövde AB övergått till ny ägare, 
Sealodge AB. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 
  
Diarienummer: KS2016.0113-109
Handläggare: Monica Schelander

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Kommunen välkomnar att en ny ägare önskar investera i anläggningen och att utveckla 
hotellanläggningen i linje med vad kommunen kommit överens med tidigare ägare om, vilket 
säkerställts genom justering av vissa villkor i den revers som låg till grund för kommunens 
förvärv av Blå Hallen och Friluftsbadet. 

När det gäller den fortsatta utvecklingen av destination Billingen så har en affärsplan arbetats 
fram ”Affärsplan Billingen Skövde”. Affärsplanen tar avstamp i tidigare dokument 
“Verksamhetsidé Billingen” och “Destination Billingen” som tagits fram under utvecklingen 
av Billingen och Billingeprojektet. I arbetet med affärsplanen har även nuläge- och 
omvärldsanalyser genomförts vilket mynnat ut i en vision, affärsidé, mål och prioriterade 
fokusområden för Billingen Skövde. Det kan konstateras att under de senaste åren har det 
skett en stark utveckling av barmarksprodukter på många outdoordestinationer för att skapa 
en bredare hållbarhet året runt. Här dominerar insatser för att skapa attraktiva produkter inom 
segmentet cykel. Att vara i framkant och ha en variation på barmarksprodukter är en 
avgörande faktor för att skapa en attraktiv destination. 

Som nästa steg i utvecklingen av Billingen Skövde har ett utredningsarbete med utgångspunkt 
från affärsplanen genomförts under 2021. Utredningsarbetet har mynnat ut i förslag på olika 
investeringsprojekt som övergripande beskrivs nedan. 

 Utveckling och breddning av stadion – byggnad innehållandes sekretariat, speakertorn 
och toaletter. Föreningsförråd, spolplatta, väderskydd och ny anslutningsväg till 
Billingecentrat.  

 Välkomsttorg med skärmtaksbyggnad med plats för flera digitala skärmar infällda i 
väggvingar och sittbänk.

 Informationstorg med flera reklampyloner, byggnad med besökstoaletter, belagt 
gångstråk med inramning , torgyta av gatsten, sittbänkar vid torg och terrasseringar i 
skogsgläntan för fikaplatser och lek.

 Cykelleder - Cross-countryleder (XC) om totalt cirka 25 kilometer (XC). Fyra leder 
med olika svårighetsgrad från mycket lätt till svår led.  

 Ny entré till Billingebadet – entrébyggnad med biljettkontor, personalrum, 
omklädningsrum och toaletter. 

 Billingebacken – utbyggt konstsnö-system i syfte att påskynda snöläggning samt 
säkerställa funktion av befintligt liftsystem.  

Total investeringsbudget för projekt ”Utveckling av Billingen” uppgår till 288 miljoner 
kronor, det inkluderar den tilläggsbudget om 31 miljoner kronor som beslutades i samband 
med beslut om byggnation av tak över Arena Billingen. Efter genomförda investeringar 
återstår totalt cirka 60 miljoner kronor. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 
  
Diarienummer: KS2016.0113-109
Handläggare: Monica Schelander

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Ovanstående beskrivna investeringsprojekt beräknas uppgå till cirka 60 miljoner kronor. 
Dessa projekt föreslås genomföras inom ramen för huvudprojektet ”Utveckling av Billingen”. 
Därefter föreslås att huvudprojekt ”Utveckling av Billingen” avslutas och fortsatt utveckling 
av Billingen hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocesser.

Handlingar

        

Skickas till
Kultur och fritidsnämnd, sektor medborgare- och samhällsutveckling, sektor 
samhällsbyggnad, sektor service, ekonomichef

Handläggare

Monica Schelander
Kommunstyrelsen



28/22 Billingeprojektet - investering 2022 - KS2016.0113-111 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-03-07 - Billingeprojektet - investering 2022 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-03-07 - Billingeprojektet - investering 2022

Skövde kommun Protokollsutdrag                         28 
(36)
Kommunstyrelsen

KS § 40/22
Billingeprojektet - investering 2022
KS2016.0113

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-02 39/22

2 Kommunstyrelsen 2022-03-07 40/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsprojektet ”Utveckling av Billingen” 
återstående budgetmedel avsätts till följande projekt på Billingen Skövde; 
utveckling och breddning av stadion, välkomsttorg, informationstorg, cykelleder, 
ny entré Billingebadet samt utbyggt konstsnösystem och säkerställa funktion av 
befintligt liftsystem Billingebacken. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter genomförande av ovanstående delprojekt 
avslutas huvudprojekt ”Utveckling av Billingen”. Fortsatt utveckling av 
Billingen hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocesser.

Bakgrund
I juni 2017 beslutade kommunfullmäktige om en inriktning för kommande 
investeringar inom friluftsområdet på Billingen i syfte att skapa en attraktiv 
destination och mötesplats. Inriktningsbeslutet föregicks av ett 
projekteringsarbete med utgångspunkt från tidigare utredningar om möjliga 
investeringsalternativ vilka även låg till grund för det samarbetsavtal 
kommunfullmäktige beslutade ingå med dåvarande ägare till hotell Billingehus.
Efter detta inriktningsbeslut har en mängd olika investeringar genomförts på 
Billingen Skövde. Som exempel kan nämnas investering och upprustning av 
badet, skapande av belyst konstsnöspår på 10 km, cykelbanor och cykelparker 
och investering i Billingen Arena med ett heltäckande tak i limträ inklusive ny 
läktare.
Investering i Billingecentrat, innehållande omklädningsrum, restaurang, 
träningslokaler med flera faciliteter är ett annat exempel. 
I december 2021 tog kommunfullmäktige beslut om att annullera det ingångna 
samarbetsavtal som innebar att, kommunen tillsammans med Host Billingehus i 
Skövde AB och Tribe Hotel Billingehus AB, skulle genomföra växelvisa 
åtagande i syfte att utveckla friluftsområdet på Billingen och Billingehus. 
På grund av bland annat pandemin fick hotellbranschen en extrem tillbakagång 
vilket ledde till att Host Billingehus i Skövde AB och Tribe Hotel Billingehus 
inte fullgjort insatser enligt intentionerna i samarbetsavtalet.
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Då avsikten med samarbetsavtalet var en växelvis utveckling av området och det 
syftet förfallet beslutades om att samarbetsavtalet skulle annulleras i samband 
med att Host Billingehus i Skövde AB övergått till ny ägare, Sealodge AB. 
Kommunen välkomnar att en ny ägare önskar investera i anläggningen och att 
utveckla hotellanläggningen i linje med vad kommunen kommit överens med 
tidigare ägare om, vilket säkerställts genom justering av vissa villkor i den revers 
som låg till grund för kommunens förvärv av Blå Hallen och Friluftsbadet. 
När det gäller den fortsatta utvecklingen av destination Billingen så har en 
affärsplan arbetats fram ”Affärsplan Billingen Skövde”. Affärsplanen tar 
avstamp i tidigare dokument “Verksamhetsidé Billingen” och “Destination 
Billingen” som tagits fram under utvecklingen av Billingen och 
Billingeprojektet. I arbetet med affärsplanen har även nuläge- och 
omvärldsanalyser genomförts vilket mynnat ut i en vision, affärsidé, mål och 
prioriterade fokusområden för Billingen Skövde. Det kan konstateras att under 
de senaste åren har det skett en stark utveckling av barmarksprodukter på många 
outdoordestinationer för att skapa en bredare hållbarhet året runt. Här dominerar 
insatser för att skapa attraktiva produkter inom segmentet cykel. Att vara i 
framkant och ha en variation på barmarksprodukter är en avgörande faktor för att 
skapa en attraktiv destination. 
Som nästa steg i utvecklingen av Billingen Skövde har ett utredningsarbete med 
utgångspunkt från affärsplanen genomförts under 2021. Utredningsarbetet har 
mynnat ut i förslag på olika investeringsprojekt som övergripande beskrivs 
nedan. 

 Utveckling och breddning av stadion – byggnad innehållandes 
sekretariat, speakertorn och toaletter. Föreningsförråd, spolplatta, 
väderskydd och ny anslutningsväg till Billingecentrat.  

 Välkomsttorg med skärmtaksbyggnad med plats för flera digitala skärmar 
infällda i väggvingar och sittbänk.

 Informationstorg med flera reklampyloner, byggnad med besökstoaletter, 
belagt gångstråk med inramning, torgyta av gatsten, sittbänkar vid torg 
och terrasseringar i skogsgläntan för fikaplatser och lek.

 Cykelleder - Cross-countryleder (XC) om totalt cirka 25 kilometer (XC). 
Fyra leder med olika svårighetsgrad från mycket lätt till svår led.  

 Ny entré till Billingebadet – entrébyggnad med biljettkontor, 
personalrum, omklädningsrum och toaletter. 

 Billingebacken – utbyggt konstsnö-system i syfte att påskynda 
snöläggning samt säkerställa funktion av befintligt liftsystem.  

Total investeringsbudget för projekt ”Utveckling av Billingen” uppgår till 288 
miljoner kronor, det inkluderar den tilläggsbudget om 31 miljoner kronor som 
beslutades i samband med beslut om byggnation av tak över Arena Billingen. 
Efter genomförda investeringar återstår totalt cirka 60 miljoner kronor. 
Ovanstående beskrivna investeringsprojekt beräknas uppgå till cirka 60 miljoner 
kronor. Dessa projekt föreslås genomföras inom ramen för huvudprojektet 
”Utveckling av Billingen”. Därefter föreslås att huvudprojekt ”Utveckling av 
Billingen” avslutas och fortsatt utveckling av Billingen hanteras inom ramen för 
ordinarie budgetprocesser.
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Handlingar
        

Skickas till
Kultur och fritidsnämnd, sektor medborgare- och samhällsutveckling, sektor 
samhällsbyggnad, sektor service, ekonomichef
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KSAU § 39/22
Billingeprojektet - investering 2022
KS2016.0113

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-02 39/22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 investeringsprojektet ”Utveckling av Billingen” återstående budgetmedel 
avsätts till följande projekt på Billingen Skövde; utveckling och 
breddning av stadion, välkomsttorg, informationstorg, cykelleder, ny 
entré Billingebadet samt utbyggt konstsnö-system och säkerställa 
funktion av befintligt liftsystem Billingebacken. 

 efter genomförande av ovanstående delprojekt avslutas huvudprojekt 
”Utveckling av Billingen”. Fortsatt utveckling av Billingen hanteras inom 
ramen för ordinarie budgetprocesser.

Bakgrund
I juni 2017 beslutade kommunfullmäktige om en inriktning för kommande 
investeringar inom friluftsområdet på Billingen i syfte att skapa en attraktiv 
destination och mötesplats. Inriktningsbeslutet föregicks av ett 
projekteringsarbete med utgångspunkt från tidigare utredningar om möjliga 
investeringsalternativ vilka även låg till grund för det samarbetsavtal 
kommunfullmäktige beslutade ingå med dåvarande ägare till hotell Billingehus.

Efter detta inriktningsbeslut har en mängd olika investeringar genomförts på 
Billingen Skövde. Som exempel kan nämnas investering och upprustning av 
badet, skapande av belyst konstsnöspår på 10 km, cykelbanor och cykelparker 
och investering i Billingen Arena med ett heltäckande tak i limträ inklusive ny 
läktare.
Investering i Billingecentrat, innehållande omklädningsrum, restaurang, 
träningslokaler med flera faciliteter är ett annat exempel. 
I december 2021 tog kommunfullmäktige beslut om att annullera det ingångna 
samarbetsavtal som innebar att, kommunen tillsammans med Host Billingehus i 
Skövde AB och Tribe Hotel Billingehus AB, skulle genomföra växelvisa 
åtagande i syfte att utveckla friluftsområdet på Billingen och Billingehus. 
På grund av bland annat pandemin fick hotellbranschen en extrem tillbakagång 
vilket ledde till att Host Billingehus i Skövde AB och Tribe Hotel Billingehus 
inte fullgjort insatser enligt intentionerna i samarbetsavtalet.
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Då avsikten med samarbetsavtalet var en växelvis utveckling av området och det 
syftet förfallet beslutades om att samarbetsavtalet skulle annulleras i samband 
med att Host Billingehus i Skövde AB övergått till ny ägare, Sealodge AB. 
Kommunen välkomnar att en ny ägare önskar investera i anläggningen och att 
utveckla hotellanläggningen i linje med vad kommunen kommit överens med 
tidigare ägare om, vilket säkerställts genom justering av vissa villkor i den revers 
som låg till grund för kommunens förvärv av Blå Hallen och Friluftsbadet. 
När det gäller den fortsatta utvecklingen av destination Billingen så har en 
affärsplan arbetats fram ”Affärsplan Billingen Skövde”. Affärsplanen tar 
avstamp i tidigare dokument “Verksamhetsidé Billingen” och “Destination 
Billingen” som tagits fram under utvecklingen av Billingen och 
Billingeprojektet. I arbetet med affärsplanen har även nuläge- och 
omvärldsanalyser genomförts vilket mynnat ut i en vision, affärsidé, mål och 
prioriterade fokusområden för Billingen Skövde. Det kan konstateras att under 
de senaste åren har det skett en stark utveckling av barmarksprodukter på många 
outdoordestinationer för att skapa en bredare hållbarhet året runt. Här dominerar 
insatser för att skapa attraktiva produkter inom segmentet cykel. Att vara i 
framkant och ha en variation på barmarksprodukter är en avgörande faktor för att 
skapa en attraktiv destination. 
Som nästa steg i utvecklingen av Billingen Skövde har ett utredningsarbete med 
utgångspunkt från affärsplanen genomförts under 2021. Utredningsarbetet har 
mynnat ut i förslag på olika investeringsprojekt som övergripande beskrivs 
nedan. 

 Utveckling och breddning av stadion – byggnad innehållandes 
sekretariat, speakertorn och toaletter. Föreningsförråd, spolplatta, 
väderskydd och ny anslutningsväg till Billingecentrat.  

 Välkomsttorg med skärmtaksbyggnad med plats för flera digitala skärmar 
infällda i väggvingar och sittbänk.

 Informationstorg med flera reklampyloner, byggnad med besökstoaletter, 
belagt gångstråk med inramning, torgyta av gatsten, sittbänkar vid torg 
och terrasseringar i skogsgläntan för fikaplatser och lek.

 Cykelleder - Cross-countryleder (XC) om totalt cirka 25 kilometer (XC). 
Fyra leder med olika svårighetsgrad från mycket lätt till svår led.  

 Ny entré till Billingebadet – entrébyggnad med biljettkontor, 
personalrum, omklädningsrum och toaletter. 

 Billingebacken – utbyggt konstsnö-system i syfte att påskynda 
snöläggning samt säkerställa funktion av befintligt liftsystem.  

Total investeringsbudget för projekt ”Utveckling av Billingen” uppgår till 288 
miljoner kronor, det inkluderar den tilläggsbudget om 31 miljoner kronor som 
beslutades i samband med beslut om byggnation av tak över Arena Billingen. 
Efter genomförda investeringar återstår totalt cirka 60 miljoner kronor. 
Ovanstående beskrivna investeringsprojekt beräknas uppgå till cirka 60 miljoner 
kronor. Dessa projekt föreslås genomföras inom ramen för huvudprojektet 
”Utveckling av Billingen”. Därefter föreslås att huvudprojekt ”Utveckling av 
Billingen” avslutas och fortsatt utveckling av Billingen hanteras inom ramen för 
ordinarie budgetprocesser.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar
        

Skickas till
Kultur och fritidsnämnd, sektor medborgare- och samhällsutveckling, sektor 
samhällsbyggnad, sektor service, ekonomichef



29/22 Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings kommun avseende arbete med gemensam anläggning för flygklubbverksamhet - KS2022.0132-1 Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings kommun avseende arbete med gemensam anläggning för flygklubbverksamhet : Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings kommun avseende arbete med gemensam anläggning för flygklubbverksamhet

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-03-02
Diarienummer: KS2022.0132-1
Handläggare: Emma Danielsson

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Kommunstyrelsen 

Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings 
kommun avseende arbete med gemensam anläggning för 
flygklubbverksamhet
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå avsiktsförklaring avseende arbete med 
gemensam anläggning för flygklubbverksamhet mellan å ena sidan Skövde kommun å andra sidan 
Falköpings kommun. 

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 27 september 2021 beslutat att en ny detaljplan för verksamhetsområde 
ska tas fram för bland annat fastigheten Locketorps-Törsatorp 1:7, där Skövde Airport AB bedriver 
verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade i samma ärende att uppdra till Skövde Airport AB att ta 
fram ett avvecklingsunderlag för bolaget och dess verksamhet. Den 28 februari 2022 godkände 
kommunfullmäktige Skövde Airport AB:s avvecklingsunderlag med justeringen att banan inte ska 
markeras som stängd den 30 juni 2022. Justeringen föranleddes av att tidplanen för utvecklingen av 
verksamhetsområdet inte är lika kritisk sedan Volvo Car Corporation och Northvolt lämnat besked om 
att deras batterifabrik istället kommer att etableras i Göteborg. Detaljplanearbetet för Locketorp pågår 
och för att möjliggöra för klubbflygverksamhet, även efter den tidpunkt då området kommer att 
exploateras, har dialog förts med Falköpings kommun om möjligheten att nyttja Falköpings flygplats 
som är avsedd för klubb- och sportflygning. Falköpings kommun är villig att tillsammans med Skövde 
kommun skapa förutsättningar för att erbjuda de flygklubbar som idag är verksamma vid Skövde 
Airport AB att nyttja Falköpings flygplats.

I Falköpings kommun pågår ett utredningsarbete kring framtida alternativ för flygplatsområdet i 
Falköping. Syftet med utredningen är att klargöra förutsättningar för omlokalisering av pågående 
verksamheter inom flygplatsområdet och på så sätt skapa exploateringsmöjligheter. Leder Falköpings 
kommuns utredning till att man önskar omlokalisera flygplatsverksamheten, är Skövde kommun och 
Falköpings kommun överens om att tillsammans arbeta för att utreda förutsättningarna för ett 
gemensamt flygfält för flygklubbverksamhet.

Parternas samverkan för möjligheten till nyttjande av Falköpings flygplats samt en eventuell 
gemensam anläggning för flygklubbverksamhet har resulterat i en gemensam avsiktsförklaring. 

Handlingar

Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings kommun
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-03-02
Diarienummer: KS2022.0132-1
Handläggare: Emma Danielsson

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Skickas till

Skövde Airport AB
Sektor service 
Sektor samhällsbyggnad 

Handläggare

Emma Danielsson
Kommunstyrelsen
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AVSIKTSFÖRKLARING

mellan

SKÖVDE KOMMUN

och

FALKÖPINGS KOMMUN

avseende

ARBETE MED GEMENSAM ANLÄGGNING FÖR FLYGKLUBBVERKSAMHET 
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Denna avsiktsförklaring, nedan benämnd Avsiktsförklaringen, har ingåtts mellan Skövde 

kommun, 212000-1710 och Falköpings kommun, 212000-1744. I vad mån åtaganden avser 

såväl Skövde som Falköpings kommun gemensamt benämns dessa som ”Parterna”.

1. Bakgrund

1.1. Skövde kommun har identifierat sitt flygplatsområde som möjligt exploateringsområde för 

industrier och andra verksamheter. Exploateringsmöjligheterna skapar förutsättningar för 

tillväxt och Skövdes utveckling. Skövde kommun bedriver ett pågående detaljplanearbete för att 

ställa om Locketorp, där Skövde flygplats idag är belägen, till verksamhetsområde för industri. 

I Falköpings kommun pågår ett utredningsarbete kring framtida alternativ för flygplatsområdet i 

Falköping. Syftet med utredningen är att klargöra förutsättningar för omlokalisering av 

pågående verksamheter inom flygplatsområdet och på så sätt skapa exploateringsmöjligheter. 

1.2. Vid en avveckling av flygplatsverksamheten inom respektive kommun kvarstår ett behov av 

att möjliggöra för flygklubbsverksamhet. 

2. Syfte

2.1. Denna avsiktsförklaring är en uttalad avsikt för Parternas vilja att med gemensamt 

engagemang verka för att tillhandahålla en gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet.

3. Lojalitet och samverkan

3.1. Parterna ska, så som jämbördiga, på ett förtroendefullt sätt samarbeta med varandra och 

inom ramen för samarbetet ta hänsyn till varandras berättigade intressen. Samarbetet ska präglas 

av öppenhet och förtroende samt möjliggöra effektiva genomföranden av de processer som 

krävs för fullgörandet. Parterna ska förse varandra med information som är av betydelse för 

samarbetet i ett tidigt skede och ge varandra insyn i frågor som samverkan berör. 

4. Parternas åtaganden

4.1. Denna avsiktsförklaring avser en samverkan kring att, inom ramen för respektive kommuns 

uppdrag, utreda förutsättningarna för en möjlig placering av en framtida alternativ gemensam 

anläggning för flygklubbverksamhet. 
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4.2. Parterna är även överens om att skapa förutsättningar för att de flygklubbar som idag nyttjar 

Skövde flygplats ska kunna ha möjlighet att fortsätta utöva sin verksamhet, oaktat 

nedläggningen av Skövde flygplats. Parterna kommer att verka för att dessa flygklubbar ska ha 

möjlighet att nyttja Falköpings befintliga flygplats i samarbete med de klubbar som bedriver 

befintlig verksamhet på Falköpings flygplats.  Beroende på utfallet av utredningarna kring en 

möjlig omlokalisering, ska flygklubbsverksamheten erbjudas fortsätta att nyttja Falköpings 

flygplats eller erbjudas möjlighet att nyttja den framtida gemensamma anläggningen. 

4.3. Falköpings kommun ska verka för att möjliggöra för Skövde kommun eller annan part att 

hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus vid Falköpings flygplats eller upplåta mark till 

Skövde kommun eller annan part att uppföra dessa lokaler på. 

4.4. Skövde kommun åtar sig att hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus på Falköpings 

flygplats eller stå samtliga kostnader för uppförande av dessa. 

4.5. Parterna ska gemensamt verka för att erforderliga avtal ska komma tillstånd med berörda 

parter. 

5. Organisation

Ansvarig för att genomföra Avsiktsförklaringen är kommundirektören i respektive kommun. 

Kommundirektören har ansvaret för att en arbetsgrupp med representanter från varje kommun 

utses. 

6. Tidplan

6.1. Parternas ambition är att Skövdes flygklubbar ska kunna erbjudas möjlighet att använda 

Falköpings flygplats samt hangar på flygplatsen från hösten 2022 men inte senare än från den 1 

januari 2023. 

6.2.  Skövde kommun och Falköpings kommun ska omgående påbörja arbetet, inom ramen för 

respektive kommuns uppdrag, med att utreda förutsättningarna för en möjlig placering av en 

framtida alternativ gemensam anläggning för flygklubbverksamhet. 

6.3. För det fall Falköpings kommun fattar beslut om att omlokalisera sin flygplats ska ett arbete 

med att etablera ett gemensamt flygfält för flygklubbverksamhet ske. Tidplanen får utgå från 

vad som anses lämpligt utifrån det fattade beslutet. 
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7. Förutsättningar

7.1. Avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Skövde kommun 

samt Falköpings kommun godkänner densamma. 

7.2. Parterna är överens om att Avsiktsförklaringen endast visar parternas vilja och avsikt 

gentemot varandra. Avsiktsförklaringen är inte ett bindande avtal.

7.3. Innan parterna fördjupar sitt samarbete ytterligare utifrån denna avsiktsförklaring ska ett 

samarbetsavtal ingås som mer detaljerat reglerar bland annat parternas åtaganden och fördelning 

av kostnader. 

8. Kostnader

8.1. Skövde kommun står för samtliga merkostnader som Falköpings kommun orsakas med 

anledning av att flygklubbarna i Skövde kommun erbjuds plats vid Falköpings flygplats. 

Kostnaderna omfattar exempelvis, men inte uttömmande, kostnader för hyra av hangarer, 

föreningslokal/klubbhus. Avsiktsförklaringen ger i övrigt inte någon av parterna några 

rättigheter eller skyldigheter mot varandra. 

9. Ändringar

9.1. Ändringar av och tillägg till denna avsiktsförklaring ska vara skriftliga och undertecknande 

av Parterna för att vara bindande.

10. Tvistelösning

10.1. Tvist i anledning av Avsiktsförklaringen ska i första hand försöka lösas genom 

förhandling mellan parterna. I vad mån detta visar sig ogörligt ska tvisten avgöras av allmän 

domstol. 
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För Skövde kommun För Falköpings kommun

Datum: Datum: 

_________________________ ___________________________

Katarina Jonsson Adam Johansson

Kommunstyrelsens ordf. Kommunstyrelsens ordf.

------------------------------------------ --------------------------------------------

--

Tomas Fellbrandt Pia Alhäll

Kommundirektör Kommundirektör 
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Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen Datum:2022-03-07 kl. 13:00 32(36)

KS § 42/22
Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings 
kommun avseende arbete med gemensam anläggning för 
flygklubbverksamhet
KS2022.0132

Behandlat av Datum Ärende

2 Kommunstyrelsen 2022-03-07 42/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ingå avsiktsförklaring avseende arbete med gemensam anläggning 
för flygklubbverksamhet mellan å ena sidan Skövde kommun å andra sidan Falköpings kommun. 

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 27 september 2021 beslutat att en ny detaljplan för verksamhetsområde 
ska tas fram för bland annat fastigheten Locketorps-Törsatorp 1:7, där Skövde Airport AB bedriver 
verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade i samma ärende att uppdra till Skövde Airport AB att ta 
fram ett avvecklingsunderlag för bolaget och dess verksamhet. Den 28 februari 2022 godkände 
kommunfullmäktige Skövde Airport AB:s avvecklingsunderlag med justeringen att banan inte ska 
markeras som stängd den 30 juni 2022. Justeringen föranleddes av att tidplanen för utvecklingen av 
verksamhetsområdet inte är lika kritisk sedan Volvo Car Corporation och Northvolt lämnat besked 
om att deras batterifabrik istället kommer att etableras i Göteborg. Detaljplanearbetet för Locketorp 
pågår och för att möjliggöra för klubbflygverksamhet, även efter den tidpunkt då området kommer 
att exploateras, har dialog förts med Falköpings kommun om möjligheten att nyttja Falköpings 
flygplats som är avsedd för klubb- och sportflygning. Falköpings kommun är villig att tillsammans 
med Skövde kommun skapa förutsättningar för att erbjuda de flygklubbar som idag är verksamma 
vid Skövde Airport AB att nyttja Falköpings flygplats.

I Falköpings kommun pågår ett utredningsarbete kring framtida alternativ för flygplatsområdet i 
Falköping. Syftet med utredningen är att klargöra förutsättningar för omlokalisering av pågående 
verksamheter inom flygplatsområdet och på så sätt skapa exploateringsmöjligheter. Leder 
Falköpings kommuns utredning till att man önskar omlokalisera flygplatsverksamheten, är Skövde 
kommun och Falköpings kommun överens om att tillsammans arbeta för att utreda förutsättningarna 
för ett gemensamt flygfält för flygklubbverksamhet.

Parternas samverkan för möjligheten till nyttjande av Falköpings flygplats samt en eventuell 
gemensam anläggning för flygklubbverksamhet har resulterat i en gemensam avsiktsförklaring.

Handlingar

Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings kommun 
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Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen Datum:2022-03-07 kl. 13:00 33(36)

Skickas till

Skövde Airport AB
Sektor service 
Sektor samhällsbyggnad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-01-14
Diarienummer: KS2022.0050-1
Handläggare: Rebecka Thilén

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Beredning medborgare och folkhälsa 

Beslut om lokal handlingsplan för suicidprevention

Beredning medborgare och folkhälsas förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta lokal handlingsplan för 
suicidprevention

Bakgrund
2008 beslutade riksdagen om ett nationellt handlingsprogram utifrån visionen ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan situation att suicid ses som enda utväg”.
Hösten 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS § 231/20 ) att anta Handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 enligt förslag från VästKoms styrelse. Den 
länsgemensamma handlingsplanen ska utgöra en grund för kommunernas och regionens 
gemensamma suicidpreventiva arbete. Målet är att nå en nollvision vad gäller suicid i länet. 
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention finns beskrivet 
att en lokal handlingsplan ska tas fram. 

Lokal handlingsplan för suicidprevention bygger på den Handlingsplan för suicidprevention i 
Västra Götaland, men satt i en lokal kontext utifrån Skövdes förutsättningar och utmaningar. 
Målet om nollvision är densamma. 

Aktuell handlingsplan har arbetats fram av en sektorsövergripande arbetsgrupp med 
representanter från sektor barn- och utbildning, sektor vård- och omsorg, sektor socialtjänst 
samt sektor medborgare och samhällsutveckling.

Beredning medborgare och folkhälsa har berett ärendet.

Handlingar
Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland                                                                                                                                                    
Beslut KS, 2020-11-30, Ärende 231/20, Antagande av handlingsplan för suicidprevention                                                                                                                                                    
Lokal handlingsplan för sucidprevention

Skickas till
KS
BMF
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-01-14
Diarienummer: KS2022.0050-1
Handläggare: Rebecka Thilén

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Sektor barn- och utbildning (inkl elevhälsan)
Sektor medborgare och samhällsutveckling (sektorchef, kultur- och fritidsavdelningen, 
folkhälsostrateger)
Sektor socialtjänst
Sektor vård- och omsorg
Säkerhetssamordnare

Handläggare

Rebecka Thilén
Kommunstyrelsen
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KommunstyrelsenSkövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG 
  
 

 

 

KS § 231/20 

Antagande av handlingsplan för suicidprevention 

KS2020.0339 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-18 236/20 

2 Kommunstyrelsen 2020-11-30 231/20 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan för suicidprevention i Västra 

Götaland 2020-2025 enligt förslag från VästKoms styrelse. 

 

Bakgrund 

2008 beslutade riksdagen om ett nationellt handlingsprogram utifrån visionen 

”ingen människa ska behöva hamna i en sådan situation att suicid ses om enda 

utväg”.  

 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-

2020 finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska 

tas fram. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och regionernas 

gemensamma suicidpreventiva arbete. I Västra Götalands Handlingsplan för 

psykisk hälsa 2018-2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra Götaland. 

Denna handlingsplan har samma vision. 

 

Handlingsplanens innehåll har processats fram genom ett rådslag med företrädare 

för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från båda huvudmännen. Syftet var att 

identifiera vad som behöver göras för att minska suicidtalet samt att skapa 

delaktighet och förankring i det arbete som ska göras. Det framarbetade förslaget 

har varit på remiss och styrgruppen för den länsgemensamma handlingsplanen 

omhändertog synpunkter från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i VGR samt 

tre brukarorganisationer och ställde sig sedan bakom handlingsplanen.  

 

VästKoms styrelsen ställde sig 2020-09-01 bakom Handlingsplan för 

suicidprevention 2020-2025 och rekommenderade kommunalförbunden att 

rekommendera kommunerna att ta beslut om handlingsplanen. 

 

Direktionen beslutade 2020-09-11 att rekommendera kommunerna att besluta om 

Handlingsplan för suicidprevention enligt förslag från VästKoms styrelse. 

Då Skövde kommun tidigare varit en av remissinstanserna vid arbetet med 

Handlingsplan för suicidprevention har handlingsplanen denna gång istället stämts 

av med berörda sektorchefer. 
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 2 

Handlingar 

Antagande av handlingsplan för suicidprevention 
Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland 
Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention - slutlig 2020-03-06 
Protokollsutdrag § 85 Handlingsplan för suicidprevention 

 

 

Skickas till 

Sektor vård- och omsorg                                 

Sektor socialtjänst 

Sektor barn- och utbildning samt elevhälsan 

Sektor samhällsbyggnad 

Sektor kultur- och fritid samt folkhälsosamordnare 

Säkerhetssamordnare 
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40%
år 2025

Orden suicid och självmord används oftast synonymt 
och syftar båda på en handling för att medvetet orsaka 
sin egen död. Eftersom ordet självmord kan uppfattas 
ge anspelningar på kriminell handling har vi i den här 
handlingsplanen valt att använda ordet suicid.  

Suicid är ett komplext problem
Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem, 
som kräver många olika angreppssätt. Suicid är i sig 
ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk 
sjukdom ligger bakom. Däremot är psykisk sjukdom 
eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig riskfaktor 
för suicid. 
Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, 
suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende 
påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiska- 
och omgivningsfaktorer. Statistiskt sett tar drygt tre 
svenskar sitt liv varje dag. Suicid genomförs främst av 
män och äldre personer, medan suicidförsök främst 
genomförs av kvinnor och yngre. 

Varje år tar cirka 200 personer i  
Västra Götaland sitt liv
I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i 
befolkningen sedan mitten av 1980-talet men planat 
ut det sista decenniet. I gruppen 15-24 år har antalet 
legat på en oförändrad nivå. I Västra Götaland inträffar 
cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 
suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal 

än vid fullbordat suicid eftersom alla personer som 
gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte 
registreras.  

Resultat kräver långsiktigt arbete
Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 
2008 för arbetet med att minska suicid.1 Den nationella 
visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation 
att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål 
ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på 
befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt. 

Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i 
livsfarliga situationer utan innebär även ett långsiktigt 
arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. 
Det kan handla om att tidigt observera varningssignaler, 
identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper 
i särskilt utsatta situationer samt att utbilda personal. 
Varje liv som kan räddas är en framgång. Därför är det 
viktigt att förebygga suicid till skydd för livet. 

I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra 
Götaland.2 Denna handlingsplan har samma vision.

1 www.folkhalsomyndigheten.se, www.suicidprevention.se
2 Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan psykisk hälsa 2018-
2020

Mål för suicidprevention i 
Västra Götaland
Antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 
procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet 
med nollvisionen.

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva 
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. 
Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer. 

Bakgrund
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Genomförande  
Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional 
och lokal vårdsamverkan med genomförande av Västra 
Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma 
vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och 
lokalt.

För att uppnå det länsgemensamma målet för denna 
handlingsplan – att minska antalet suicid med 40 % 
till 2025 – och att sträva mot nollvision om suicid i 
Västra Götaland behövs insatser utifrån dels ett 
befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv. 
Perspektiven kompletterar varandra och båda är 
nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna 
ge effekt. Det befolkningsinriktade arbetet omfattar 
många olika samhällsaktörer och syftar till att skapa 

mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet 
om suicidproblematik och försöka undanröja de tabun 
som suicid omgärdas av. Det individinriktade arbetet 
bedrivs både inom kommunerna och inom hälso- och 
sjukvården och syftar till att öka kunskapen om att 
stödja personer med risk för suicid på bästa sätt.  

Delregionala och lokala handlingsplaner
Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam 
grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas 
suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner.    

Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta 
bidra, i det suicidpreventiva arbetet för att nå mål och 
vision. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Process för framtagande 
Handlingsplanens innehåll har processats fram genom 
ett rådslag den 14 september 2018 med företrädare 
för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från 
båda huvudmännen. Syftet var att identifiera vad som 

behöver göras för att minska suicidtalet samt att 
skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska 
göras. På rådslaget identifierades sex områden för 
att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och 
suicid samt erbjuda insatser till de som drabbats. En 
partsammansatt arbetsgrupp har sedan jobbat vidare 
med förslagen.   

Struktur för samverkan inom psykisk hälsa i Västra Götaland
I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och regionalt.  
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Uppföljning

Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk 
hälsa ansvarar för uppföljning av denna handlingsplan. 
För att följa handlingsplanens mål över tid har ett antal 
indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna 

ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat, 
och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet. 
Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med 
fördel identifiera egna indikatorer för den uppföljning/
utveckling man vill se. Till handlingsplanen medföljer ett 
dokument som visar vad som ska följas upp och av vem. 

Aktiviteter 
För att nå målet om att minska antalet suicid i 
länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i 
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som 
regionens alla verksamheter. 

Områden som identifierades i samband 
med det inledande rådslaget utgör grund för 
handlingsplanens aktiviteter. 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

 Höjd kunskapsnivå  

 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

 Ökad samordning och tillgänglighet till  
 professionella insatser på alla nivåer 

 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

 Lära av händelseanalyser vid suicid 

Kommuner
Socialtjänst
Barn- och utbildning
Äldreomsorg
Stadsbyggnad/ 
planering
Säkerhetssamordning
Folkhälsa
Kultur och fritid
Elevhälsa 

Räddningstjänst

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen

Universitet/Högskolor

Företagshälsovård

Studieförbund
SOS Alarm

Kriminalvård

Länsstyrelsen

Regeringskansliet/ 
departementen

Polis

NASP

SiS

SKR

FoU

FoU

VGR
Prehospital vård
Primärvård
Somatiskt vård
Psykiatrisk vård
Intensiv vård
Sjukvårdsupplysningen
Folkhälsa

Statliga myndigheter 
med uppdrag 
som berör 

suicidprevention

SiS

SOS Alarm

CIVILSAMHÄLLET

LOKAL NIVÅ
REGIONAL NIVÅ

NATIONELL NIVÅ

Aktörer
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2. Höjd kunskapsnivå

Indikatorer
 > Antal suicid i Västra Götaland fördelat på 

kön och ålder.
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare.

Länsgemensam aktivitet
–  Aktivera informationskampanjen Steg för 
livet.
– Planera fortbildningsinsatser, t ex. Aktion 
Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa/
MHFA, och Psyk-E bas Suicid. 
– Ta fram yrkesspecifika fortbildningar i 
suicidriskbedömning och utarbeta krisplan.

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid 
behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en 
ökad risk för suicid t ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, 
vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått 
suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är 
viktiga att väga in.  

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i 
kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med 
flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper 
och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, 
primär- och specialistvård. 

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för 
att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få. 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

Indikatorer
 > Lokal handlingsplan för suicidprevention.

3 T ex: Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP 
och Överenskommelse om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/
brukare i sin vardag har en viktig uppgift i att uppmärksamma 
när personer visar tecken på risk för suicid. 

Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för 
befintlig samverkansstruktur.  Handlingsplanen ska innehålla 
gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat samt 
ange former för samverkan. Arbetet ska bl a bygga på antagna 
avtal och överenskommelser.3 

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet 
är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS Alarm, Räddningstjänsten, 
Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer 
inom civilsamhället t ex trossamfund och ideella organisationer.
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4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 

Indikatorer
 > Upprättande av SIP i befolkningen. 
 > Antal personer som besöker 

primärvården för psykisk ohälsa. 
 > Andel personer som får 

specialistpsykiatrisk vård inom tiden  
för vårdgarantin.

 > Upprättande av krisplaner inom 
specialistpsykiatrin.

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska 
ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras. 
Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och för 
att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till 
vård och stöd ska vara god oavsett ålder. För personer med 
mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till såväl 
psykiatrisk som somatisk specialistvård. 

Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas 
en Samordnad individuell plan (SIP). En SIP säkerställer att 
den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun 
och region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från kommun och 
hälso- och sjukvård, och ansvarsfördelningen blir tydlig.

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter riktade till 
beslutsfattare, chefer och ledare. 

Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om 
suicidförebyggande arbete. De har en central roll för att skapa 
förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och kontinuitet. 
Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet 
prioriteras och att denna handlingsplan omsätts i praktiken. 
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter som innefattar 
samarbete med civilsamhället. 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver 
samverka för att motverka stigmatisering och göra det 
lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns 
flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa 
engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion 
i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och 
utbildningsinsatser samt opinionsbildning förstärker och 
kompletterar insatser från staten, regionerna och kommunerna. 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

Indikatorer
 > Antal lokala vårdsamverkansgrupper som 

gör händelseanalyser vid suicid. 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen 
och identifierar förbättringsområden samt bidrar till att 
utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys är 
också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. I de fall som en 
individ som begår suicid har insatser från region och kommun 
bör en gemensam händelseanalys göras. 

Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda 
parter  ger en mer detaljerad bild av suicid och dess 
orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när 
det gäller samverkan eller kommunikation.
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På vardsamverkan.se hittar du
 > Handlingsplan för suicidprevention
 > Handlingsplan för psykisk hälsa

... och mycket mer!
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Skövde kommun Protokollsutdrag                         21 
(36)
Kommunstyrelsen

KS § 37/22
Beslut om lokal handlingsplan för suicidprevention
KS2022.0050

Behandlat av Datum Ärende

1 Beredning medborgare och folkhälsa 2022-01-19 2/22

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 22/22

3 Kommunstyrelsen 2022-03-07 37/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta lokal handlingsplan för suicidprevention.

Bakgrund
2008 beslutade riksdagen om ett nationellt handlingsprogram utifrån visionen 
”ingen människa ska behöva hamna i en sådan situation att suicid ses som enda 
utväg”.
Hösten 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS § 231/20 ) att anta Handlingsplan 
för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 enligt förslag från VästKoms 
styrelse. Den länsgemensamma handlingsplanen ska utgöra en grund för 
kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete. Målet är att 
nå en nollvision vad gäller suicid i länet. Inom ramen för den länsgemensamma 
handlingsplanen för suicidprevention finns beskrivet att en lokal handlingsplan 
ska tas fram. 
Lokal handlingsplan för suicidprevention bygger på den Handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland, men satt i en lokal kontext utifrån Skövdes 
förutsättningar och utmaningar. Målet om nollvision är densamma. 
Aktuell handlingsplan har arbetats fram av en sektorsövergripande arbetsgrupp 
med representanter från sektor barn- och utbildning, sektor vård- och omsorg, 
sektor socialtjänst samt sektor medborgare och samhällsutveckling.
Beredning medborgare och folkhälsa har berett ärendet.

Handlingar
Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland                                                                                                                                                    
Beslut KS, 2020-11-30, Ärende 231/20, Antagande av handlingsplan för 
suicidprevention                                                                                                                                                    
Lokal handlingsplan för sucidprevention
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KSAU § 22/22
Beslut om lokal handlingsplan för suicidprevention
KS2022.0050

Behandlat av Datum Ärende

1 Beredning medborgare och folkhälsa 2022-01-19 2/22

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 22/22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta lokal 
handlingsplan för suicidprevention.

Bakgrund
2008 beslutade riksdagen om ett nationellt handlingsprogram utifrån visionen 
”ingen människa ska behöva hamna i en sådan situation att suicid ses som enda 
utväg”.
Hösten 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS § 231/20 ) att anta Handlingsplan 
för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 enligt förslag från VästKoms 
styrelse.          Den länsgemensamma handlingsplanen ska utgöra en grund för 
kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete. Målet är att 
nå en nollvision vad gäller suicid i länet. Inom ramen för den länsgemensamma 
handlingsplanen för suicidprevention finns beskrivet att en lokal handlingsplan 
ska tas fram. 
Lokal handlingsplan för suicidprevention bygger på den Handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland, men satt i en lokal kontext utifrån Skövdes 
förutsättningar och utmaningar. Målet om nollvision är densamma. 
Aktuell handlingsplan har arbetats fram av en sektorsövergripande arbetsgrupp 
med representanter från sektor barn- och utbildning, sektor vård- och omsorg, 
sektor socialtjänst samt sektor medborgare och samhällsutveckling.
Beredning medborgare och folkhälsa har berett ärendet.

Handlingar
Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland                                                                                                                                                    
Beslut KS, 2020-11-30, Ärende 231/20, Antagande av handlingsplan för 
suicidprevention                                                                                                                                                    
Lokal handlingsplan för sucidprevention

Skickas till
KS
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 
  
Diarienummer: KS2022.0077-6
Handläggare: Magnus Nilsson

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förbundsordning för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Ny fördelningsnyckel samt ändrad förbundsordning börjar gälla 
från och med verksamhetsåret 2023.

Bakgrund

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg har vid två tillfällen, 2021-12-16, § 109, samt 
2022-01-28, § 3 och § 4 behandlat frågan om att justera fördelningsnyckel för kostnader sisnemellan 
medlemskommuner samt att ta fram ett förslag till uppdaterad förbundsordning.

Det lämnade förslaget ger förutsättningar för ytterligare kommuner inträder i kommunalförbundet 
genom tydliga spelregler sinsemellan medlemskommuner.

Arbetet med uppdaterad förbundsordning har bedrivits i samverkan med Skövde kommuns 
ekonomifunktion. Förbundsdirektören har av direktionen haft uppdraget att förankra förslaget hos 
ekonomichefer, kommunchefer och kommundirektörer. Förslaget har stämts av med stadsjurist i 
Skövde kommun.  

Förslaget till förbundsordning med fördelningsnyckel får förutsättas vara förankrat och avstämt med 
Skövde kommun.

Kommunallagens krav på en förbundsordning regleras i kommunallagen 9 kap 6 §. Kommunallagens 
krav på en förbundsordning uppfylls av det lämnade förslaget. Därmed saknas anledning till annan 
bedömning än att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till förbundsordning och att denna börjar 
gälla från och med verksamhetsåret 2023.

Handlingar

D 200128 Missiv medlemskommunernas fullmäktige.pdf                                                                                                                                                    
D 220228 Protokollsutdrag 2021-12-16.pdf                                                                                                                                                    
D 220128 Protokollsutdrag 2021-01-28.pdf                                                                                                                                                    
Förbundsordning RÖS rev 2022-01 (003).pdf
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Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde
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Webbplats
Skovde.se

Skickas till
Ekonomi Skövde
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Handläggare

Magnus Nilsson
Kommunstyrelsen
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Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

§ 1 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, 

Karlsborgs och Gullspångs kommuner. 

§ 2 Ändamål 

Kommunalförbundet skall hålla en för medlemskommunerna gemensam rädd-

ningstjänst som, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), annars åvilar 

var och en av medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet skall ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador 

till följd av bränder förebyggs samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att 

åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder och ansvara för sotning (rengö-

ring) och brandskyddskontroll som, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 

2003:778), annars åvilar var och en av medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet skall vara lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen 

om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och därvid ansvara för de 

uppgifter som annars åvilar var och en av medlemskommunerna. Ansvaret syftar 

till att hindra, förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö och egendom 

som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller 

explosiva varor. 

Kommunalförbundet skall tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas 

personal inom ramen för medlemskommunernas ansvar enligt lagen om skydd 

mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och ex-

plosiva varor. 

Kommunalförbundet skall fullgöra de uppgifter inom det civila försvaret som, en-

ligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), annars åvilar medlemskommu-

nerna beträffande räddningstjänst under höjd beredskap. 

§ 3 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Östra Skaraborg och skall ha 

sitt säte i Skövde. 

§ 4 Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. 
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§ 5 Organisation 

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. 

§ 6 Förbundsdirektionen 

Förbundsdirektionen är nämnd för räddningstjänsten och det civila försvaret vad 

avser uppgifterna i 2 §. Den skall bestå av 14 ledamöter och 14 ersättare. Med-

lemskommunerna utser vardera två ledamöter och två ersättare. Ordförandeposten 

innehas av Skövde kommun. Posterna som förste vice ordförande och andre vice 

ordförande alterneras årsvis mellan övriga kommuner. 

Inom direktionen skall finnas ett presidium bestående av ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. 

Ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Vid för-

fall åligger det ledamot att själv kalla sin ersättare. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare 

samt deras mandatperiod, tillämpas reglerna i 9 kap. 3-5§§ och 7§kommunallagen 

(SFS 2017:725). 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden  

Kungörelser och tillkännagivanden om justering av protokoll skall ske på för-

budnets anslagstavla. 

 

§ 7b  Anslagstavla 

Kommunalförbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. Anslagstavlan 

ska innehålla information enligt 8 kap. 10 § kommunallagen. 

§ 8 Styrning och förvaltning 

Förbundsdirektionen skall styra verksamheten. 

För förvaltning och verkställighet av förbundsdirektionens beslut ansvarar rädd-

ningschefen/förbundschefen. 

Förbundsdirektionen upprättar en arbetsordning och en delegationsordning för 

verksamheten. 
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§ 9 Ledning under höjd beredskap 

Ledningen av de delar av det civila försvaret som enligt 2 § ankommer på Kom-

munalförbundet skall under höjd beredskap handhas av förbundsdirektionen. 

§ 10 Räkenskaper och kassaförvaltning 

Kommunalförbundet skall tills förbundsdirektionen beslutar annat, under för-

bundsdirektionens ansvar, träffa avtal om tjänster avseende räkenskaper och 

kassaförvaltning med ekonomikontoret i Skövde kommun. 

§ 11 Kostnadstäckning (tidigare lydelse som utgår efter beslut om ny lydelse 

nedan) 

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de icke täcks 

på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 

Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att Skövde kommun 

svarar för 37,39 %, Mariestads kommun för 26,27 % Tibro kommun för 7,01 %, 

Töreboda kommun för 7,01 %, Hjo kommun för 7,01 %, Karlsborgs kommun för 

7,01 % och Gullspångs kommun för 8,31 %. 

Medlemsavgiften betalas mot faktura kvartalsvis i förskott med en fjärdedel av för 

året budgeterat belopp. 

Medlemskommunerna skall kvartalsvis i efterskott mot tilläggsfaktura erlägga er-

sättning, enligt av direktionen fastställd taxa, för den utbildning kommunalför-

bundet genomfört enligt § 2. 

§ 11 Kostnadstäckning (ny lydelse) 

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks 

på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Kostnaderna 

ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt följande kostnadsfördelning. 

Kommun t.o.m 2022-12-31 Fr.o.m 2023-01-01 

Skövde kommun 37,39 % 37,45 % 

Mariestads kommun 26,27 % 26,57 % 

Tibro kommun 7,01 % 7,47 % 

Töreboda kommun 7,01 % 6,98 % 

Hjo kommun 7,01 % 6,95 % 

Karlsborgs kommun 7,01 % 6,21 % 

Gullspångs kommun 8,31 % 8,37 % 

Summa 100,0 % 100,0 % 
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Medlemskommunerna ersätter kommunalförbundet fullt ut för kostnader för loka-

ler och fastigheter som behövs för kommunalförbundets verksamhet. Kostnader 

ska särredovisas från övriga verksamhetskostnader i två delar, enskilda fastighets-

kostnader respektive gemensamma fastighetskostnader.  

Enskilda fastighetskostnader är kostnader för lokaler och fastigheter som används 

eller skapas för enskild medlemskommuns räkning. Dessa kostnader hanteras av 

den enskilda medlemskommunen. Gemensamma fastighetskostnader är kostnader 

för lokaler och fastigheter som används eller skapas för gemensamma angelägen-

heter. Dessa kostnader hanteras av samtliga medlemskommuner gemensamt enligt 

ovanstående kostnadsfördelning. 

Bidrag från förbundsmedlemmarna betalas mot faktura kvartalsvis i förskott med 

en fjärdedel av för året budgeterat belopp. 

Medlemskommunerna skall kvartalsvis i efterskott mot tilläggsfaktura erlägga er-

sättning, enligt av direktionen fastställd taxa, för den utbildning kommunalför-

bundet genomfört enligt § 2. 

§ 11b Räddningsinsatser som medför betydande kostnader 

Om en räddningsinsats medfört betydande kostnader skall kostnaderna för rädd-

ningsinsatsen bäras av den/de medlemskommun/-er där räddningsinsatsen genom-

förts. 

Med betydande kostnader avses kostnader som överstiger 0,02 procent av det 

sammanlagda skatteunderlaget, för året före det år då kostnaderna uppkommit, för 

den/de medlemskommunen/-erna där räddningsinsatsen genomförts. Om flera 

medlemskommuner berörs fördelas kostnaderna dem emellan i samma förhållande 

som det sammanlagda skatteunderlaget per medlemskommun.  

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg äger rätt att besluta om annan 

fördelning i särskilda fall. 

§ 12 Lån, borgen mm 

Kommunalförbundet får inte ta upp lån till högre belopp än 30 miljoner kronor 

utan förbundsmedlemmarnas godkännande. 

Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan för-

bundsmedlemmarnas godkännande. 

Kommunalförbundet får avsätta medel till fonder. 

§ 13 Andel tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets till-

gångar och skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit till för-
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bundsverksamheten, dels i form av kostnadstäckningsbidrag enligt § 11 och dels i 

form av räddningsfordon och räddningsmateriel. 

Nu angivna grunder skall även tillämpas vid skifte av Kommunalförbundets be-

hållna tillgångar vid upplösning eller utträde för enskild kommun.  

Vid utträde eller upplösning av kommunalförbundet skall eftersträvas att med-

lemskommunerna vid fördelning av räddningsfordon och räddningsmateriel erhål-

ler erforderliga resurser för att kunna bedriva räddningstjänst i egen regi. Brand-

stationer överlåts till respektive kommun till bokfört värde. 

§ 14 Budget 

Förbundsdirektionen skall under september månad fastställa budgeten vid ett för-

bundsdirektionssammanträde som är offentligt. 

Direktionens budgetsammanträde ska tillkännages på kommunalförbundets an-

slagstavla. 

Vid förbundsdirektionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommun-

fullmäktige rätt att yttra sig. 

§ 15 Revisorer 

För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som di-

rektionen. Revisorer väljs genom att medlemskommunerna, enligt en rullande tur-

ordning mellan kommunerna i bokstavsordning (Gullspång, Hjo, Karlsborg, Ma-

riestad, Skövde, Tibro och Töreboda), väljer en vardera.  

Den förste i turordningen är ordförande. 

§ 16 Ändring av förbundsordning 

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall beredas av förbundsdirekt-

ionen och antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 

§ 17 Utträde 

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap. 18 § i kommunal-

lagen. Uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägning-

en. 

§ 18 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar avgörs i allmän domstol. 



31/22 Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Östra Skaraborg - KS2022.0077-6 Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Östra Skaraborg : Förbundsordning RÖS rev 2022-01 (003).pdf

6(7) 

§ 19 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

Kommunalförbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i 

enlighet med de bestämmelser som tillämpas för Skövde kommun.  

Fast arvode till ordförande fastställs av förbundsdirektionen, utan medverkan av 

denne.  

Samordning skall ske för ordförande, ledamot, revisor eller ersättare med fast ar-

vode hos den egna kommunen. 

§ 20 Medlemskommuns rätt att väcka ärende hos kommunalförbundet 

Kommunstyrelsen hos en medlemskommun äger rätt att väcka ärende hos kom-

munalförbundet. 

§ 21 Information 

Information till medlemmarna sker genom översändande av protokoll från för-

bundsdirektionens sammanträden, samt årsredovisning, budget och bokslut. 

På begäran från medlemskommun skall kommunalförbundet lämna information 

om verksamheten. 

§ 22 Allmänhetens rätt att ställa frågor om förbundets årsredovisning 

Allmänheten har rätt att ställa frågor om kommunalförbundets årsredovisning vid 

det sammanträde där direktionen behandlar årsredovisningen. Detta sammanträde 

är öppet för allmänheten och ska tillkännages på kommunalförbundets anslags-

tavla. 

§ 23 Inträde av ny medlem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet skall ansökan 

behandlas av förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem 

får ingå i kommunalförbundet. Beslut om ny medlems inträde i kommunalförbun-

det fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har antagits när 

samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av 

förbundsmedlemmarna. 
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Skövde 2022--..... Tibro 2022--..... 

SKÖVDE KOMMUN TIBRO KOMMUN 

 

 

 

Katarina Jonsson 

Kommunalråd  

 Rolf Eriksson 

Kommunalråd  

 

 

 

   

Tomas Fellbrandt 

Kommundirektör 

 Kristina Lundgren 

Kommunchef 

 

 

Hjo 2022--..... Karlsborg 2022--..... 

HJO KOMMUN KARLSBORGS KOMMUN 

 

 

 

Catrin Hulmarker 

Kommunalråd 

 Catarina Davidsson 

Kommunalråd 

 

 

 

   

Eva Ulfenborg 

Kommunchef 

 Kajsa Eriksson Larsson 

Kommunchef 

 

 

Mariestad 2022--..... Töreboda 2022--..... 

MARIESTADS KOMMUN TÖREBODA KOMMUN 

 

 

 

Johan Abrahamsson 

Kommunalråd 

 Bengt Sjöberg 

Kommunalråd 

 

 

 

   

Susanne Wirdemo 

Kommunchef 

 Michael Nordin 

Kommunchef 

 

 

Gullspång 2022--.....  

GULLSPÅNGS KOMMUN  

 

 

 

Carina Gullberg 

Kommunalråd 

   

 

 

   

Mats Öman 

Kommunchef 
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Skövde kommun Protokollsutdrag                         26 
(36)
Kommunstyrelsen

KS § 39/22
Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg
KS2022.0077

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-23 35/22

2 Kommunstyrelsen 2022-03-07 39/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förbundsordning för 
kommunal-förbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Ny fördelningsnyckel 
samt ändrad förbundsordning börjar gälla från och med verksamhetsåret 2023.

Bakgrund
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg har vid två tillfällen, 2021-
12-16, § 109, samt 2022-01-28, § 3 och § 4 behandlat frågan om att justera 
fördelningsnyckel för kostnader sisnemellan medlemskommuner samt att ta fram 
ett förslag till uppdaterad förbundsordning.

Det lämnade förslaget ger förutsättningar för ytterligare kommuner inträder i 
kommunalförbundet genom tydliga spelregler sinsemellan medlemskommuner.

Arbetet med uppdaterad förbundsordning har bedrivits i samverkan med Skövde 
kommuns ekonomifunktion. Förbundsdirektören har av direktionen haft 
uppdraget att förankra förslaget hos ekonomichefer, kommunchefer och 
kommundirektörer. Förslaget har stämts av med stadsjurist i Skövde kommun.  

Förslaget till förbundsordning med fördelningsnyckel får förutsättas vara 
förankrat och avstämt med Skövde kommun.

Kommunallagens krav på en förbundsordning regleras i kommunallagen 9 kap 6 
§. Kommunallagens krav på en förbundsordning uppfylls av det lämnade 
förslaget. Därmed saknas anledning till annan bedömning än att föreslå 
kommunfullmäktige anta förslag till förbundsordning och att denna börjar gälla 
från och med verksamhetsåret 2023.
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Skövde kommun Protokollsutdrag                         27 
(36)
Kommunstyrelsen

Handlingar
D 200128 Missiv medlemskommunernas fullmäktige.pdf                                                                                                                                                    
D 220228 Protokollsutdrag 2021-12-16.pdf                                                                                                                                                    
D 220128 Protokollsutdrag 2021-01-28.pdf                                                                                                                                                    
Förbundsordning RÖS rev 2022-01 (003).pdf

Skickas till
Ekonomi Skövde
Räddningstjänsten Östra Skaraborg



31/22 Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Östra Skaraborg - KS2022.0077-7 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-02-23 - Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Östra Skaraborg : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-02-23 - Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Östra Skaraborg
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(28)
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 35/22
Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg
KS2022.0077

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-23 35/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förbundsordning för 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Ny fördelningsnyckel 
samt ändrad förbundsordning börjar gälla från och med verksamhetsåret 2023.

Bakgrund
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg har vid två tillfällen, 2021-
12-16, § 109, samt 2022-01-28, § 3 och § 4 behandlat frågan om att justera 
fördelningsnyckel för kostnader sisnemellan medlemskommuner samt att ta fram 
ett förslag till uppdaterad förbundsordning.

Det lämnade förslaget ger förutsättningar för ytterligare kommuner inträder i 
kommunalförbundet genom tydliga spelregler sinsemellan medlemskommuner.

Arbetet med uppdaterad förbundsordning har bedrivits i samverkan med Skövde 
kommuns ekonomifunktion. Förbundsdirektören har av direktionen haft 
uppdraget att förankra förslaget hos ekonomichefer, kommunchefer och 
kommundirektörer. Förslaget har stämts av med stadsjurist i Skövde kommun.  

Förslaget till förbundsordning med fördelningsnyckel får förutsättas vara 
förankrat och avstämt med Skövde kommun.

Kommunallagens krav på en förbundsordning regleras i kommunallagen 9 kap 6 
§. Kommunallagens krav på en förbundsordning uppfylls av det lämnade 
förslaget. Därmed saknas anledning till annan bedömning än att föreslå 
kommunfullmäktige anta förslag till förbundsordning och att denna börjar gälla 
från och med verksamhetsåret 2023.

Handlingar
D 200128 Missiv medlemskommunernas fullmäktige.pdf                                                                                                                                                    
D 220228 Protokollsutdrag 2021-12-16.pdf                                                                                                                                                    
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(28)
Kommunstyrelsens arbetsutskott

D 220128 Protokollsutdrag 2021-01-28.pdf                                                                                                                                                    
Förbundsordning RÖS rev 2022-01 (003).pdf

Skickas till
Ekonomi Skövde
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-02-09
Diarienummer: KS2022.0096-1
Handläggare: Sabina Cederkvarn

Skövde kommun Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ombudgetering av investeringsmedel 2021-2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att investeringsbudgeten utökas 
med 452 529 629 kronor avseende ombudgeteringar från 2021.

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 2021 överförs till 
investeringsbudgeten år 2011. Nämnderna har inkommit med underlag gällande 
ombudgeteringar av investeringsmedel till enheten ekonomistyrning och finans som 
sammanställt materialet. Ombudgetering av nämndernas inventarier uppgår till 18 132 369 
kronor. Ombudgeteringar kopplat till projekt uppgår 185 142 000 kronor för lokaler och 
122 161 260 kronor för infrastruktur. Reinvesteringar ombudgeterar ett överskott om 13 957 
000 kronor. För taxefinansierad verksamhet omförs ett överskott om 113 119 000 kronor. De 
större överskotten återfinns i följande projekt: Billingens fritidsområde, Anpassning 
Norrmalmsskolans kök, Kök och matsal Lundagården, Stadshuset etapp 3, Frösve 
Björkebacken förskola, Stationsgatan ombyggnad, Stallsikenrondellen, 
Mörkerkorset/Staketgatan och anpassning av Stadskvarn

Handlingar

Ombudgetering investeringar 2021-2022 underlag för beslut

Skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomichef
Redovisningschef

Handläggare

Sabina Cederkvarn
Kommunstyrelsen



32/22 Ombudgetering av investeringsmedel 2021-2022 - KS2022.0096-1 Ombudgetering av investeringsmedel 2021-2022 : Ombudgetering investeringar 2021-2022 underlag för beslut

Netto

Totalt 452 529 629

Investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämnd 1 707 369

Kultur- och fritidsnämnd 4 439 000

Socialnämnd 0

Kommunstyrelsen

Inventarier 8 686 000

Projekt 122 161 260

Vård- och omsorgsnämnd 300 000

Servicenämnd skattefinansierad verksamhet

Inventarier 3 000 000

Lokaler 185 142 000

Reinvesteringar 13 975 000

Servicenämnd affärsverk

    Fiber 4 000 000

  Vatten och avloppsverk 109 119 000

Summa investeringsbudget 452 529 629

Exploateringsbudget

Kommunstyrelsen

Summa exploateringsbudget 0

Inventarier Netto

Barn- och utbildningsnämnd 1 707 369

Kultur- och fritidsnämnd 4 439 000

Socialnämnd 0

Kommunstyrelsen 8 686 000

Vård- och omsorgsnämnd 300 000

Servicenämnd skattefinansierad verksamhet 3 000 000

Summa Inventarier 18 132 369

Ombudgeteringar                                                                         2022-02-10 sid 1

2021-2022
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Projekt 2022-02-10 sid 2

Kommunstyrelsen

Överskott

730177 Stationsgatan Ombyggn 23 670 714

730233 Stallsikenrondellen 19 956 184

730230 Mörkekorset/Staketg 17 667 866

730210 Ytterområde Generell 9 995 326

730167 Bulleråtgärder 9 768 670

730200 Kompletterande Länkar I Cykelv 9 206 153

730201 Trafikanordningar 7 003 244

730155 Nolhaga Öst V.200 Etapp4 6 080 246

730135 Nolhagavägen Öst V26 Etapp 3 5 513 000

730235 H22 Belysning 4 507 434

730195 Gustav Adolfs Gata Vid Köpmann 3 972 000

730232 Garpaparken 3 000 000

730160 Brounderhåll 2 915 432

730121 Kollektivtrafik 2 913 743

730227 Gc Orkanvallen 2 414 809

730228 Gc Billingehov 2 280 141

730234 Trafiksäk Tillgängl Hasslumsv 2 000 000

700101 Centrumplanering 1 416 085

730124 Gatubelysningsstolpar 1 133 752

730153 Lokalgata Ytskikt 998 633

730151 Gc-Väg Ytskikt 946 050

730180 Gång- & Cykelväg Österg-Bäckv. 644 419

730231 Asketorps Damm 500 000

730205 Ombyggnation Dalvägen 401 398

730207 Park Grubbagården 312 738

730226 Allmän Plats-El 308 935

730198 Almar 80 283

730170 Boulognerprojektet 2016-2018 75 000

730136 Logistiklösningar Resecentrum 50 000

730197 Kyrkparken 39 141

Underskott

730182 Nolhagavägen Kapacitetsökning 9 597 076-              

730152 Huvudgata Ytskikt 3 195 547-               

730189 Trafiklösning Kv Vipan Hallenb 2 449 862-               

730140 Lekplatser 1 310 499-               

730209 Laddinfrastruktur 457 422-                   

730218 Ytterområde Tidan 152 475-                   

730199 Parkanpassning 144 554-                   

730241 Badhusg Mellan Kungsg&Staketg 58 300-                     

730154 Parkering Ytskikt 51 000-                     

730212 Ytterområde Lerdala 38 253-                     

730214 Ytterområde Väring 35 000-                     

730215 Ytterområde Väring 35 000-                     

730216 Ytterområde Igelstorp 35 000-                     

730217 Ytterområde Ulvåker 22 000-                     

730211 Ytterområde Timmersdala 17 323-                     

730213 Ytterområde Värsås 10 824-                     

SUMMA INFRA 122 161 260
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Servicenämnd skattefinansierad 2022-02-10 sid 3

Överskott

710169 Billingens Fritidsområde 65 251 000

710270 Anpassn Normalmskolan Kök 20 235 000

710272 Kök O Matsal Lundagården 19 206 000

710220 Stadshuset Ombyggnad Etapp 3 16 791 000

710165 Frösve Björkebacken Fsk 11 659 000

710253 Saml Barn- O Elevhälsa Lundens 9 008 000

710218 Actionpark 8 500 000

750000 Verksamhetsanpassningar 6 000 000

710273 H22 Anpassning Kv. Lönnen 3 742 000

710001 Finansierade Investering 3 342 000

710019 Anpassningar Kök 2 940 000

710229 Infrastruktur Billingen 2 612 000

710164 Mossagårdens Förskola 2 569 000

710281 K11 Uterum Sällskapet 2 110 000

710283 Konstsnö- Och Mtb-Spår Etapp 2 1 135 000

710279 K8 Energi Vasaskolan 1 087 000

710024 Upprustning Skolgårdar 1 055 000

710236 Energieffektiviseringar Budg 965 000

710284 K11 Tak Nöjesarenan 927 000

710201 Utebadet 756 000

710241 K2 Takförstärkning 721 000

710141 Tekniska Fastighetsinve Budget 717 000

710187 Brandlarm Övernattning Skolor 611 000

710282 K1 Radonåtgärder 9 Fastigheter 508 000

710215 Äldreboende Ekedal 2 500 000

710225 Mellomkvarns Förskola 500 000

710231 Skattegårdens Gruppbostad 500 000

710199 Billingecenter 500 000

710265 Tak Över Bandyplan Billingehus 500 000

710259 Brandåtgärder Käpplunda Gärde 487 000

710192 Gruppbostad Lärarvägen 476 000

710235 Ombyggnad Helenaskolan 404 000

710251 H22 Rydskolan Hemtjänst Et 1 397 000

710228 Kulturhustorget 395 000

710161 Nytt Låssystem Äldreboende 370 000

710238 K7 Laddstolpar 352 000

710174 Kavelbro Idrottshall 326 000

710291 K11 Ombygn Kontorslokal Portal 314 000

710226 Kavelbro Utökad Byggård 300 000

710181 Billingen Et 1 Konstsnö & Mtb 300 000

710166 Billingskolan Utbyggnad 276 000

710163 Ekebackens Fsk 272 000

710262 K1 Framdragn Va Till Vristulve 200 000

710209 Dalvägens Förskola 99 000

710043 Anpassning Kök Akuta Åtg 49 000

710242 K1 Cyckelparker Billingen 35 000
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2022-02-10 sid 4

Underskott

710277 Ombyggn Rydskolan -1 730 000

710271 Anpassn Tidans Äb Kök -1 408 000

710276 Ombyggn Västerhöjdsgymn -752 000

710288 Ombyggnad Läroverket Vux -444 000

710275 Ersättningslokaler Ame -250 000

710292 Kapacitetsökning Gläntan Fsk -93 000

710289 Ombyggn Kontor Arenan -71 000

710240 K7 Solceller Etapp 1 -45 000

710293 Kapacitetsökning Hattstuga Fsk -42 000

710263 K1 Radonåtgärder 5 Fastigheter -12 000

710290 Scenteknik Kulturhuset -6 000

710294 Anpassn Södermalms Ip Etapp 1 -4 000

SUMMA LOKALER 185 142 000

Överskott reinvestering

720000 Reinvestering 13 975 000

Summa 13 975 000

Servicenämnd affärsverk

Överskott Fiber
761001 Fibernät 4 000 000

Överskott VA

780122 Anpassning Av Stadskvarn 58 660 000

780133 2700 Anpassning Timmersdala 15 000 000

780091 Östra Vatten Matningen 8 522 000

780135 Knistad 7 880 000

780134 2303 Fredriksberg 4 931 000

780115 Va Till Truvet Pågående Arbete 3 665 000

700000 Va Investeringsbudget 3 000 000

780108 Va-Ledningar Till Vristulven 2 776 000

740000 Inv Reningsverk Budget 2 072 000

780120 Dagvattenfördröjning 2 000 000

720000 Inv Dricksvattenanl Budget 1 497 000

780141 2001 Lta Vristulven 683 000

780145 Reservvatten Skultorp 488 000

780144 Reservvatten Våmb 478 000

Underskott VA

780004 Nyanläggningar Serviser -1 568 000

730000 Inv Spillvattenanläggn Budget -432 000

780142 Oml Vattenledn Skultorp -395 000

710000 Inv. Ledningsnät Budget -138 000

Summa VA 109 119 000

Summa Projekt 434 397 260



32/22 Ombudgetering av investeringsmedel 2021-2022 - KS2022.0096-7 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-03-07 - Ombudgetering av investeringsmedel 2021-2022 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-03-07 - Ombudgetering av investeringsmedel 2021-2022

Skövde kommun Protokollsutdrag                         31 
(36)
Kommunstyrelsen

KS § 41/22
Ombudgetering av investeringsmedel 2021-2022
KS2022.0096

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-23 36/22

2 Kommunstyrelsen 2022-03-07 41/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten utökas med 452 529 629 
kronor avseende ombudgeteringar från 2021.

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 2021 överförs till 
investeringsbudgeten år 2011. Nämnderna har inkommit med underlag gällande 
ombudgeteringar av investeringsmedel till enheten ekonomistyrning och finans 
som sammanställt materialet. 
Ombudgetering av nämndernas inventarier uppgår till 18 132 369 kronor. 
Ombudgeteringar kopplat till projekt uppgår 185 142 000 kronor för lokaler och 
122 161 260 kronor för infrastruktur. 
Reinvesteringar ombudgeterar ett överskott om 13 957 000 kronor. För 
taxefinansierad verksamhet omförs ett överskott om 113 119 000 kronor. De 
större överskotten återfinns i följande projekt: Billingens fritidsområde, 
Anpassning Norrmalmsskolans kök, Kök och matsal Lundagården, Stadshuset 
etapp 3, Frösve Björkebacken förskola, Stationsgatan ombyggnad, 
Stallsikenrondellen, Mörkerkorset/Staketgatan och anpassning av Stadskvarn

Handlingar
Ombudgetering investeringar 2021-2022 underlag för beslut

Skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomichef
Redovisningschef
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(36)
Kommunstyrelsen

KS § 41/22
Ombudgetering av investeringsmedel 2021-2022
KS2022.0096

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-23 36/22

2 Kommunstyrelsen 2022-03-07 41/22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten utökas med 452 529 629 
kronor avseende ombudgeteringar från 2021.

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 2021 överförs till 
investeringsbudgeten år 2011. Nämnderna har inkommit med underlag gällande 
ombudgeteringar av investeringsmedel till enheten ekonomistyrning och finans 
som sammanställt materialet. 
Ombudgetering av nämndernas inventarier uppgår till 18 132 369 kronor. 
Ombudgeteringar kopplat till projekt uppgår 185 142 000 kronor för lokaler och 
122 161 260 kronor för infrastruktur. 
Reinvesteringar ombudgeterar ett överskott om 13 957 000 kronor. För 
taxefinansierad verksamhet omförs ett överskott om 113 119 000 kronor. De 
större överskotten återfinns i följande projekt: Billingens fritidsområde, 
Anpassning Norrmalmsskolans kök, Kök och matsal Lundagården, Stadshuset 
etapp 3, Frösve Björkebacken förskola, Stationsgatan ombyggnad, 
Stallsikenrondellen, Mörkerkorset/Staketgatan och anpassning av Stadskvarn

Handlingar
Ombudgetering investeringar 2021-2022 underlag för beslut

Skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomichef
Redovisningschef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 36/22
Ombudgetering av investeringsmedel 2021-2022
KS2022.0096

Behandlat av Datum Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-23 36/22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
investeringsbudgeten utökas med 452 529 629 kronor avseende ombudgeteringar 
från 2021.

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 2021 överförs till 
investeringsbudgeten år 2011. Nämnderna har inkommit med underlag gällande 
ombudgeteringar av investeringsmedel till enheten ekonomistyrning och finans 
som sammanställt materialet. Ombudgetering av nämndernas inventarier uppgår 
till 18 132 369 kronor. Ombudgeteringar kopplat till projekt uppgår 185 142 000 
kronor för lokaler och 122 161 260 kronor för infrastruktur. Reinvesteringar 
ombudgeterar ett överskott om 13 957 000 kronor. För taxefinansierad 
verksamhet omförs ett överskott om 113 119 000 kronor. De större överskotten 
återfinns i följande projekt: Billingens fritidsområde, Anpassning 
Norrmalmsskolans kök, Kök och matsal Lundagården, Stadshuset etapp 3, 
Frösve Björkebacken förskola, Stationsgatan ombyggnad, Stallsikenrondellen, 
Mörkerkorset/Staketgatan och anpassning av Stadskvarn

Handlingar
Ombudgetering investeringar 2021-2022 underlag för beslut

Skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomichef
Redovisningschef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-03-07
Diarienummer: KS2022.0005-4
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 28 mars 2022
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar att inga handlingar till anmälnignsärende har inkommit.

Bakgrund

Inga handlingar att anmäla har inkommit.

Handlingar

        

Skickas till

Handläggare

Agneta Tilly
Kommunstyrelsen
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Denna behandling '34/22 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.
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