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KF § 35/22
Fastställande av dagordning

Behandlat av Datum Ärende
Kommunfullmäktige 2022-05-02 35/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.
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KF § 36/22
Anmälan av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige

Behandlat av Datum Ärende
Kommunfullmäktige 2022-05-02 36/22

Beslut
Anmälan från Länsstyrelsen:
Shorik Matirosian Adam (C), ny ledamot
Fredrik Andersson (C), ny ersättare 
Maria Renner (S), ny ersättare
.
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KF § 37/22
Anmälan av motioner och medborgarförslag

Behandlat av Datum Ärende
Kommunfullmäktige 2022-05-02 37/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
besvarande.

Bakgrund

En motion från Göran Segerstedt (SD) om att man iordningsställer fler beachvolleyplaner.

Ett medborgarförslag från Carin Hilmersson och Anita Nilsson om nollvision mot mäns våld mot 
kvinnor och barn med förslaget om konkreta handlingsplaner och utbildning som säkrar 
diskriminerings- och handlingsfrihet på alla plan.
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KF § 38/22
Frågor och interpellationer

Behandlat av Datum Ärende
Kommunfullmäktige 2022-05-02 38/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Bakgrund

Interpellation till Bernt Mårtensson, styrelseordförande i Skövdebostäder från Janette 
Leinonen (MP)

Interpellation

I ägardirektiv för AB Skövdebostäder (Beslutat av kommunfullmäktige 30 mars 2020, § 
29/20. Dnr KS2020.0096) finns följande paragraf:

1.3 Syfte med verksamheten
Bolaget är ett av kommunens viktigaste redskap för att främja en god bostadsförsörjning. 
Skövde kommuns avsikt med Bolaget är att långsiktigt vara företrädd på kommunens 
bostadsmarknad genom ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolaget ska tillsammans med andra 
berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara ett attraktivt 
boendealternativ i regionen.

Detta ska Bolaget göra genom att:
Här följer en lista av femton punkter och av dem är två stycken här utvalda för 
interpellationen:

•bidra till ökad integration och mångfald både som hyresvärd och som arbetsgivare

•arbeta för att ombilda hyreslägenheter till andra upplåtelseformer, samt aktivt agera och
hantera omställningen, i syfte att åstadkomma en variation av upplåtelseformer inom
bostadsområden till främjande av integration och social sammanhållning

Det högre syftet med eventuella ombildningar av hyresrätter är alltså att främja integration 
och social sammanhållning.

I januari 2022 kom en nyhet ifrån Skövdebostäders styrelse om att en undersökning 
påbörjats för att undersöka hyresgästers intresse för ombildning av sin hyresbostad till 
bostadsrätt. De två områdena som valts ut är Vadden 2 och Armborstet 1. Vadden 2 är tre 



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige Datum:2022-05-02 kl. 18:00 8(27)

punkthus som ligger i villaområdet Billingsluttningen. Armborstet 1 är något så ovanligt 
som radhus i formen av hyresrätter. Även dessa ligger i anslutning till villaområdet 
Billingsluttningen. Båda dessa områden ligger med andra ord i ett av Skövdes villaområden.

Hur är det tänkt att detta ska bidra till integration? 
Vilka avser Bernt Mårtensson att integrera? 

Janette Leinonen (MP de gröna i Skövde)

Svar från Bernt Mårtensson (M), styrelseordförande i AB Skövdebostäder, på 
interpellation från Janette Leinonen (MP), 
AB Skövdebostäder är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som ägs av Skövde 
kommun. Skövde kommun styr bolaget via ägardirektiv som beslutats av Skövde 
kommunfullmäktige. 

I ägardirektivet framgår att ”Bolaget är ett av kommunens viktigaste redskap för att främja 
en god bostadsförsörjning. Skövde kommuns avsikt med Bolaget är att långsiktigt vara 
företrädd på kommunens bostadsmarknad genom ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolaget 
skall tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbete för att Skövde kommun ska 
vara ett attraktivt boendealternativ i regionen.” 
Därefter anges mer konkret i 15 punkter vad Skövde kommun förväntar sig att AB 
Skövdebostäder skall göra. 
I den punkt i ägardirektivet som jag uppfattar att denna interpellation handlar om framgår att 
AB Skövdebostäder ska ”arbeta för att ombilda hyreslägenheter till andra 
upplåtelseformer, samt aktivt agera och hantera omställningen, i syfte att åstadkomma en 
variation av upplåtelseformer inom bostadsområden till främjande av integration och social 
sammanhållning.”

Bolaget har regelbundet ägardialoger med Skövde kommun där bolaget presenterar hur man 
klarar att genomföra verksamheten i enlighet med det av Skövde kommunfullmäktige 
beslutade ägardirektiv. Vid dessa ägardialoger framkommer att AB Skövdebostäder på ett 
mycket positiv sätt följer ägardirektivet med undantag från den punkt som handlar om 
ombildning.

Mot den bakgrunden beslutade AB Skövdebostäders styrelse den 4 maj 2021 att bli aktiva i 
frågan avseende ombildning. För att förtydliga vad Skövde kommun avser i sitt ägardirektiv 
när man skriver till främjande av integration och social sammanhållning konsulterade vi 
dokumentet Boendestrategiskt program för Skövde kommun som även detta är ett 
styrdokument beslutat av Skövde kommunfullmäktige.

I ingressen till det boendestrategiska programmet framgår att ”Skövde kommun vill med 
Boendestrategiskt program tydliggöra sina ambitioner när det gäller att utveckla attraktiva 
boendemiljöer för befintliga och nya invånare.” Styrelsen för AB Skövdebostäder gör den 
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bedömningen att det boendestrategiska programmet är lämplig utgångspunkt för att 
förtydliga punkter i ägardirektivet.

I det bostadsstrategiska programmet punkt 4 Välfärdsinriktade mål för Skövde kommuns 
bostadsplanering, mål 2 Valfrihet och mångfald framgår följande. 
”När befolkningen i ett bostadsområde är blandad skapas förutsättningar för gemenskap 
och en berikande mångfald. På motsvarande sätt kan ensidiga bostadsområden leda till 
utanförskap och segregation. För att nå en blandad befolkning behövs en variation av 
boendeformer då alla individer har olika behov och förutsättningar. Bostadsbehoven ändrar 
sig också helt naturligt under livets gång. Människans valfrihet över sin egen 
boendesituation handlar också om möjligheten att kunna välja var i kommunen man önskar 
bosätta sig.” 
Därefter anges följande riktlinje. ”En god variation av boendeformer, avseende 
bostadsstorlek och upplåtelseform, ska eftersträvas i planeringen av Skövdes 
bostadsområden för att ge möjlighet till valfrihet och en bred gemenskap”.

Mot bakgrund av ägardirektivet och det boendestrategiska programmet, båda beslutade av 
Skövde kommunfullmäktige, har styrelsen för AB Skövdebostäder gjort bedömningen att 
ombildning från hyresrätt till bostadsrätt i första hand skall ske inom stadsdelar där det råder 
obalans mellan de olika upplåtelseformerna. 

Inom stadsdelen Billingssluttningen har vi följande fördelning av upplåtelseformer. 
Hyresrätt 73%, bostadsrätt 6%, äganderätt 21%. 

Att definiera fastigheterna Armborstet 1 och Vadden 2, båda belägna på Billingssluttningen, 
som lämpliga att ombilda till bostadsrätter följer därför ägardirektivets skrivning att bolaget 
ska ”arbeta för att ombilda hyreslägenheter till andra upplåtelseformer, samt aktivt agera 
och hantera omställningen, i syfte att åstadkomma en variation av upplåtelseformer inom 
bostadsområden till främjande av integration och social sammanhållning.”

Bernt Mårtensson (M), Styrelseordförande i AB Skövdebostäder
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KF § 39/22
Svar på motion om en transparent ekonomisk redovisning 
i Skövde kommun
KS2021.0233

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-30 58/22
2 Kommunstyrelsen 2022-04-11 63/22
3 Kommunfullmäktige 2022-05-02 39/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkanden
Katarina Jonsson (M) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen.
Jonas Eriksson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

Reservation
Samtliga ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund
En motion gällande en transparent ekonomisk redovisning i Skövde kommun har inkommit 
från Sverigedemokraterna genom Josef Fransson (SD). I motionen föreslås att: En policy ska 
antas för hur kommunens användande av skattemedel ska tillgängliggöras för kommunens 
invånare och att policyn ska stipulera att man via en ingång på kommunens hemsida enkelt 
ska kunna följa kedjan från ramanslag ner till avdelningars och enheters interna budgetar.

En omvärldsspaning visar att våra jämförelsekommuner (Östersund, Varberg, Kalmar, 
Växjö, Karlstad) alla har kommunövergripande budgetdokumntet publicerat på sina 
hemsidor, det är dock endast Kalmar som lagt ut nämndernas verksamhetsplaner med 
internbudget.
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För Skövdes del finns det möjlighet att publicera nämndernas verksamhetsplaner med 
internbudget på skovde.se men dessa finns redan idag att begära ut via 
Demokratistödsenheten. Den information som motionären efterfrågar finns på detta vis 
redan tillgänglig för Skövde kommuns invånare därför behövs ingen policy för att uppnå 
motionärens avsikt. 

Hur information ska presenteras för att vara så tillgänglig som möjligt är ett ständigt 
pågående arbete inom Skövde kommun. Den funktion som motionären efterfrågar som 
skulle presentera budgeten ner på enhetsnivå direkt på hemsidan är under dagens 
förutsättningar inte möjlig. 

I policyn för ekonomi och verksamhetsstyrning beskrivs anslagsbindningsnivån, 
kommunfullmäktiges fördelning av budget och till vilket ansvar budget fördelas. Det 
beskrivs också vilka roller och ansvar respektive anslagsnivå innehar.

Motionen bör därför avslås.

Handlingar

Motion: En transparent ekonomisk redovisning i Skövde kommun (SD)     

Skickas till
Motionären
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KF § 40/22
Årsredovisning 2021 Skövde stadshus AB
KS2022.0141

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-30 54/22
2 Kommunstyrelsen 2022-04-11 59/22
3 Kommunfullmäktige 2022-05-02 40/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- godkänna Skövde Stadshus AB:s årsredovisning för år 2021
- ställa sig bakom att bolagsstämman beviljar Skövde Stadshus AB:s styrelse ansvarsfrihet
- att uppkommen vinst disponeras enligt Skövde Stadshus AB:s styrelses förslag

Yrkande
Ulrica Johansson (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulla-Britt Hagström (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bakgrund
Skövde Stadshus AB har inkommit med årsredovisning för år 2021. Revisor tillstyrker 
ansvarsfrihet.

Handlingar
Årsredovisning 2021 Skövde Stadshus AB

Skickas till
Skövde Stadshus AB
Emma Danielsson, kommunjurist
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KF § 41/22
Skövde kommuns årsredovisning 2021
KS2022.0045

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-30 55/22
2 Kommunstyrelsen 2022-04-11 60/22
3 Kommunfullmäktige 2022-05-02 41/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Skövde kommun .

Yrkande
Katarina Jonsson (M) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulrica Johansson (C), Petter Fahlström (L) och Ulla-Britt Hagström (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Yttrande
Johan Ask (S), Maria Hjärtqvist (S) och Emil Forslund (MP) 

Bakgrund
Kommunstyrelsen ska enligt 11 kap 20 § kommunallagen (2017:725) överlämna 
redovisningen till kommunfullmäktige och till revisorerna senast den 15 april året efter det 
år som redovisningen avser.

Årsredovisningen för Skövde kommun innehåller en redogörelse för utfallet av 
verksamheten, hur den har finansierats samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets 
slut. Årsredovisningen omfattar även en redovisning av kommunkoncernen och miljö- och 
personalredovisningar.

Skövde kommun redovisar ett positivt resultat för år 2021 på 336,8 miljoner kronor, vilket 
är 265,9 miljoner kronor högre än budgeterat. Nämnderna visar ett positivt resultat om totalt 
93,4 miljoner kronor över budget. De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett 
överskott om 2,6 miljoner kronor. Finansförvaltningens resultat är 13,5 miljoner kronor 
högre än budgeterat.

Resultatet beror främst nämndernas överskott, ökade skatteintäkter, tillfälliga 
pandemirelaterade tillskott och minskad efterfrågan på välfärdstjänster. Den starka 
börsutvecklingen har också bidragit till högre finansiella intäkter. Skövdes resultat 
motsvarar 9,7 procent av skatter och bidrag.
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Skatter och bidrag redovisar ett överskott mot budget på 100 miljoner kronor jämfört med 
budget. Resultatet stärks också av att kapital- och personalomkostnadspåläggen blivit högre 
än beräknat samt att driftskostnader för generella investeringar inte har förbrukats. 
Pensionskostnaderna har varit högre än budgeterat samtidigt som demografiersättningen 
varit lägre än budgeterat på grund av färre antal än budgeterat. 

Nämndernas resultat beror både på ekonomiska effekter av pandemin och på ett 
målmedvetet kvalitetsarbete för att effektivisera verksamheterna. Vård- och 
omsorgsnämndens resultat uppgår till närmare 65 miljoner kronor och beror framförallt på 
att verksamheterna inte kunnat bedrivas i planerad omfattning på grund av covid-19 och de 
restriktioner som verksamheten har haft att förhålla sig till. Även riktade statsbidrag har 
förstärkt nämndens ekonomi. Kultur-och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 15 
miljoner kronor vilket beror på lägre intäkter på grund av pandemin. Även socialnämnden 
redovisar ett underskott om 6 miljoner kronor till följd av fler söker försörjningsstöd samt 
fler och dyrare placeringar. 

Under 2021 har Skövde kommun gjort nettoinvesteringar för 462,7 miljoner kronor. Stora 
investeringar har bland annat gjorts i utveckling av Stadskvarn, kapacitetsökning av 
Nolhagavägen, trafiklösning Hallenbergsrondellen och Billingen bland annat genom att 
tillföra ett tak över bandybanan. Pandemin och tillgång till personella resurser har haft en 
negativ påverkan på genomförandegraden av planerade investeringar under 2021 och 
förklarar till stor del avvikelsen om 573,3 miljoner kronor.

Skövde kommunkoncern redovisar ett positivt resultat på 438,1 miljoner kronor för 2021. 
2020 var motsvarande resultat 417,6 miljoner kronor, den positiva förändringen beror 
framförallt på kommunens resultat.

Av de åtta strategiska målen som kommunfullmäktige beslutat om bedöms tre som 
uppfyllda vid mandatperiodens slut och fem som delvis uppfyllda. Det finansiella målet om 
att kommunens resultat över mandatperioden ska vara minst tre procent av skatter och 
statsbidrag över mandatperioden bedöms uppfyllas utifrån de starka resultaten 2019, 2020 
och 2021 samt lagd budget för 2022.

Handlingar
Skövde strategiskt folkhälsorådet verksamhetsberättelse 2021                                                                                                                                                    
Verksamhetsberättelse_ÖIS_2021                                                                                                                                                    
Bilaga Kommunala bolag och förbund                                                                                                                                                    
Bilaga Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort                                                                                                                                                    
Bilaga Nämndernas verksamhetsberättelse 2021 (T3)                                                                                                                                                    
Skövde kommuns årsredovisning 2021 till KSAU                                                                                                                                                    
Miljöredovisning 2021 till KSAU

Skickas till
Tomas Fellbrant k dir
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Maria Vaziri, ek chef
Samtliga nämnder
Annelie Nyman, avd. chef 
Andreas Åkegård, red. chef 
Revisorerna 
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KF § 42/22
Revisionsberättelse för 2021 års verksamhet i Skövde 
kommun
KS2022.0045

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunfullmäktige 2022-05-02 42/22

Beslut
Med hänvisning till revisionsberättelsen beviljar kommunfullmäktige kommunstyrelse och 
övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ som kommunens revisorer haft att 
granska ansvarsfrihet för såväl förvaltning som räkenskaper under år 2021. 

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen har rätt att delta 
i beslut om ansvarsfrihet.

Yttrande
Lars-Erik Lindh (S) föredrar revisionsberättelsen.

Bakgrund

Skövde kommuns revisorer har överlämnat revisionsberättelse avseende Skövde kommuns 
verksamhet under år 2020. Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas. 
Kommunfullmäktige ska lämna en motivering till beslut om att bevilja ansvarsfrihet eller att 
vägra ansvarsfrihet (5 kap. 24 § kommunallagen). Beslutet behöver inte motiveras om det är 
uppenbart obehövligt. Det kan vara när revisorerna inte riktar någon anmärkning eller 
framfört kritik på något annat sätt mot någon del av verksamheten. I enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning bereds ärenden om ansvarsfrihet av 
kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges presidium gör ingen annan 
bedömning än den revisorerna framfört i revisionsberättelsen. Presidiet instämmer i 
revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder och de enskilda 
förtroendevalda.

Handlingar
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium ang revisionsberättelsen för 2021 år digitalt 
signerad                                                                                                                                                    
Revisionsberättelse 2021                                                                                                                                                    
Granskning av årsredovisning 2021                                                                                                                                                    
Grundläggande granskning av nämnderna 2021                                                                                                                                                    
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Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 - Skövde kommuns 
årsredovisning 2021

Skickas till
Ekonomichef
Samtliga nämnder
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KF § 43/22
Avgifter för ansökningar om godkännande av enskild 
huvudman för fristående förskola
KS2022.0124

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 42/22
2 Kommunstyrelsen 2022-04-11 58/22
3 Kommunfullmäktige 2022-05-02 43/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Skövde kommun ska ta ut avgift för ansökningar om 
godkännande av enskild huvudman för fristående förskola enligt följande:
1. Ansökan om godkännande vid nyetablering, 35 000 kr
2. Ansökan om utökning av befintligt godkännande, 20 000 kr
Kommunfullmäktige beslutar att avgift enligt ovan ska tas ut även om ansökan inte beviljas.
Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna enligt ovan träder ikraft 2022-07-01

Yrkande
Marianne Gustafson (KD) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bakgrund
Den 1 januari 2019 trädde vissa förändringar i kraft i skollagens 2 kap. och 29 
kap.(2010:800). En av förändringarna gällde kommunens rätt att ta ut avgifter i 
sambandmed handläggningen av ärenden gällande ansökningar om godkännande av en 
enskild som huvudman för förskola enligt 2 kap. 5 § skollagen (se 2 kap. 5 c § skollagen). 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om avgifter för ansökan om godkännande attdriva 
fristående förskola samt för förändringar i verksamheten (senast fattade beslut 2021-04-26, § 
42/21). Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 om fastställd avgiftomfattas inte av en 
uppräkning genom indexreglering utan ärendet behandlas årligen avbarn- och 
utbildningsnämnden och kommunfullmäktige. Förslaget innebär ingaförändringar från 
föregående års ärende gällande beloppen för aktuella avgifter. Barnochutbildningsnämnden 
har inte sett behov av att revidera beloppen för avgifterna frånföregående års beslut.

Rättslig reglering och förarbetsuttalanden
Av 2 kap. 5 c § skollagen framgår att statens skolinspektion eller den kommun 
somhandlägger ärenden om godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift 
föransökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen. 
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Av 2 kap. 5 § 1 st skollagen framgår att enskilda efter ansökan får godkännas som 
huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola,gymnasiesärskola och fritidshem.
Av 2 kap. 7 § skollagen framgår att det är statens skolinspektion som handläggerärenden om 
godkännande av enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola,grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem som anordnas vid enskolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.
Övriga ärenden om godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § handläggsav 
den kommun där utbildningen ska bedrivas. Detta innebär att det är kommunen somska 
handlägga ärenden om godkännande av enskild som huvudman för friståendeförskola och 
fritidshem med enskild huvudman som inte anordnas vid en skolenhet medfristående 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

För Skövde kommuns del är det för närvarande endast aktuellt med fristående förskolor,då 
det inte finns några fristående fritidshem med enskild huvudman enligtbestämmelsens 
definition.

I förarbetena till nu aktuell ny lagstiftning framgår att möjligheten att ta ut en avgift 
föransökningar om godkännande även omfattar ansökningar som föranleds av 
förändringarav tidigare beslutat godkännande, se prop. 2017/18:158 s. 124. Vidare framgår 
avförarbetena att det är rimligt att exempelvis den som vill utvidga en befintlig 
verksamhetfår stå för ansökningskostnaden på samma sätt som den som vill starta en helt 
nyverksamhet, se prop. 2017/18:158 s. 55.

Vid beräkningen av avgifterna gäller principen om full kostnadstäckning, dvs avgifternaska 
beräknas så att de täcker myndighetens kostnader för att pröva ansökningarna 
vidtillståndsprövning, se prop. 2017/18:158 s. 124.

Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta direkta och indirekta kostnadersom 
verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader ärpersonalkostnader, 
material och utrustning. Exempel på indirekta kostnader ärlokalkostnader, kapitalkostnader 
och administrationskostnader (se prop. 1993/94:188, s.85).

Mot ovanstående bakgrund föreslår barn- och utbildningsnämnden 
kommunfullmäktigebesluta att kommunen ska ta ut en avgift för ansökningar om 
godkännande av enskildhuvudman för fristående förskola enligt följande:1. Ansökan om 
godkännande vid nyetablering, 35 000 kr.2. Ansökan om utökning av befintligt 
godkännande, 20 000 kr.Avgift enligt ovan ska tas ut även om ansökan inte 
beviljas.Avgifterna enligt ovan föreslås träda ikraft 2022-07-01.
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Handlingar
BUN § 13/22 Avgifter för ansökningar om godkännande av enskild huvudman för fristående 
förskola                                                                                                                                                    
Avgifter för ansökningar om godkännande av enskild huvudman för fristående förskola

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 44/22
Revidering av Lokala ordningsföreskrifter Torghandel
KS2022.0145

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-30 57/22
2 Kommunstyrelsen 2022-04-11 62/22
3 Kommunfullmäktige 2022-05-02 44/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

Yrkande
Katarina Jonsson (M) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
Revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna görs för att överensstämma med de 
reviderade riktlinjerna för nyttjande av Hertig Johans torg.

Bakgrund
Revideringen är föranletts av att ytor har omställts från torghandel till ytor för servering.

Motivering till beslut
Krävs att de lokala ordningsföreskrifterna är aktuella för en rättssäker handläggning.

Handlingar
Revidering 2022 Kartbilaga Torghandel Placering.pdf                                                                                                                                                    
Revidering 2022 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.pdf                                                                                                                                                    
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
Länsstyrelsen
Polismyndigheten i Skövde
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KF § 45/22
Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 
4 år 2021
KS2021.0035

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunfullmäktige 2022-05-02 45/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

Yttrande
Theres Sahlström (M) och Anita Löfgren (S) föredrar ärendet.

Bakgrund
Gynnande beslut som enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslut ska rapporteras till IVO, 
kommunrevisorer och kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 § F-h (SoL). Rapporteringen 
gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter att verkställigheten avbrutits.
SSO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap 
§ 6 F-h:2 SvO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade § 28 F-g:76

Handlingar
Statistikrapport 2021 kvartal 4 Sektor socialtjänst                                                                                                                                                    
VON § 6/22 Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap.1 § SoL, kvartal 4, 2021                                                                                                                                                    
VON § 7/22 Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4, 2021

Skickas till
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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KF § 46/22
Redovisning av medborgarförslag under beredning 2022, 
april
KS2022.0033

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunfullmäktige 2022-05-02 46/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen av medborgarförslag under beredning till 
handlingarna.

Bakgrund
I arbetsordningen för Skövde kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen årligen ska 
redovisa medborgarförslag under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträden.

Handlingar
Medborgarförslag under beredning april 2022
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KF § 47/22
Redovisning av motioner under beredning 2022, april
KS2022.0033

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunfullmäktige 2022-05-02 47/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen av motioner under beredning till
handlingarna.

Bakgrund
I arbetsordningen för Skövde kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen årligen ska 
redovisa medborgarförslag under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträden.

Handlingar
Motioner under beredning april 2022
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KF § 48/22
Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2 maj 2022
KS2022.0005

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunfullmäktige 2022-05-02 48/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna  nedanstående handlingar som anmälda.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande avsägelser:
Anna Bergman (M), ledamot kommunfullmäktige, ordförande och ledamot i socialnämnden, 
ledamot Samordningsförbundet Skaraborg, ledamot AB Skövdebostäder 
Torbjörn Bergman (M), ledamot kommunfullmäktige 
Fredrik Andersson (C) ersättare i kommunfullmäktige 
Ingrid Bäfman (M), kommunrevisionen (från 2022-06-20) 
Klas Hedenberg (C) ersättare ksau, ksag, krisledningsnämnd 
Lars-Ove Källman (M), ersättare i socialnämnden

Bakgrund
Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls till kommunfullmäktige.

Handlingar
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 - Svar på 
Medborgarförslag om rastplatser utmed cykelvägen Skövde-Skara

Skickas till
Handläggare arvoden
Länsstyrelsen
AB Skövdebostäder



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige Datum:2022-05-02 kl. 18:00 26(27)

KF § 49/22
Valärende

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunfullmäktige 2022-05-02 49/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till uppdrag under mandatperioden 
2018-2022.

Linnea Fransson (SD) ersättare vård- och omsorgsnämnden
Linda Schultz Forsberg (S), ersättare Miljösamverkan Östra Skaraborg
Patrik Veithoefer (M), ledamot i AB Skövdebostäder
Lars-Ove Källman (M), ordförande och ledamot i socialnämnden

Bakgrund
Martin Odenö (M), valberedningens ordföande, redogör för valberedningens förslag til val 
för uppdrag.

Skickas till
Handläggare arvoden
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Avslutning

Ordförande Conny Brännberg (KD) tackar alla närvarande och avslutar dagens 
sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum måndag den 30 maj med 
start kl 18.00.
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