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Årsredovisning

Vision Skövde 2025 heter Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för hela vår stad och region.
Förändring sker automatiskt, men förbättring kräver medvetna val. Därför behövs Vision 2025!
Det färgglada S:et är vår symbol för mångfald
och togs fram i samband med visionsarbetet.
Symbolen står för våra viktigaste nyckelord för
framgång, d.v.s. Skövde, Skaraborg, Samverkan,
Samsyn, Synergier och sist men inte minst
Stolthet!
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Årets bästa skolkockar –
finns i Skövde !
Lag Rosenknopparna från Skövde utsågs till årets bästa skolkockar i
rikstävlingen SkolmatsGastro. Det stod klart efter en spännande final
i tävlingen, som gick av stapeln i samband med matmässan GastroNord
i Stockholm våren 2010. Lag Rosenknopparna vann på sina klassiska
smaker och en mycket bra finish. Råvarorna som användes i rätterna
höll också hög standard. Tävlingen anordnas av Lantmännen varje år
för att bidra till högre status för skolmaten.

Handeln går starkt framåt
Skövde toppar nationella handelssiffror med ett handelsindex på
131. Handelsindexet visar hur stark försäljningen är i förhållande
till hemmamarknaden. Av de varor som såldes i Skövde under
2009 har 31 procent köpts av personer som bor utanför Skövde
kommun. I jämförelse med riket och andra jämförbara städer är
det ett mycket starkt index. Det är effekterna av satsningarna på
bland annat Stallsiken och Norrmalm som nu börjar synas. Samtidigt visar nya siffror att handeln i Skövde centrum också behåller
sin position. Under 2009 omsatte handeln i Skövde 4 miljarder kronor. Handeln skapar tillväxt och många arbetstillfällen i vår region.

er från Skövde under 2010
Vår vision!

”

Skövderegionen är känd i landet som
en välkomnande och växande region där
människor möts, verkar och mår bra.
Vi får livspusslet att gå ihop! Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där
det finns tid över för det som berikar våra liv. I Skövderegionen
trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Arena Skövde – en succé!
Upplevelsebadet och relaxavdelningen Aqua Vitalis firade ett år den 20
december 2010. Det har gått över all förväntan! Målet för Arena Skövde
var att ha totalt 760 000 besök. Det har vi nått med råge! För relaxavdelningen Aqua Vitalis har vi haft tre gånger fler besökare än vi väntade
oss. Det gör att Arena Skövde kommer in på 20-i-topp listan för Sveriges
mest besökta turistmål. Du kan besöka Arena Skövde varje dag året om.

Upptäck Skövde!
Temat för Skövde kommun under Matfestivalen
2010 var ”Upptäck Skövde!”. Det var ett nytt
inslag i festivalen. I ett tiotal tält kunde festivaldeltagarna ta del av kommunens olika verksamheter. Vattenbaren var mycket populär. Där bjöds
besökarna på vattendrinkar av olika slag. Under
2010 uppmärksammades Skövdes dricksvatten
lite extra, då kommunen deltog i en nationell
dricksvattentävling. Den professionella juryn
gav vattnet omdömet ”rent och friskt med
viss strävhet”.

Ökad tillgänglighet
för utsatta människor

Ökad delaktighet för unga Det är viktigt att unga människor känner sig delaktiga
i samhället. Från och med sommaren 2010 har Skövde kommun en ungdomsstrateg
för att ta tillvara och stödja ungdomars intressen i samhällsutvecklingen. På Facebook finns ”Ung i Skövde” där vänner delar information och synpunkter med varandra. Under våren 2011 kommer webbplatsen www.ungiskövde.se att lanseras.

Behovet av stöd från samhället för
människor som utsätts för till exempel misshandel, är ofta störst
under kvällar, nätter och helger.
Nu finns en socialjour i polishuset
i Skövde dit personer från Skövde
och närliggande kommuner kan
vända sig för akut stöd. Jouren
startade 1 september 2010 och
har under verksamhetens fyra
första månader hanterat 129 ärendet varav 77 gäller barn eller ungdomar.
Öppettider:

mån-torsd och sönd kl 17-23
fred & lörd 17-02

Årsredovisning
Sammandrag 2010

Hur fördelas dina skattepengar?
En kommun finansierar sin verksamhet till största delen med skatteintäkter, baserade på
invånarnas inkomster. För 2010 hade Skövde kommun en budget på 2,2 miljarder kronor.
Av varje hundralapp i skatt gick:

• 31 kr till barnomsorg och grundskola,
•11 kr till gymnasie- och vuxenutbildning,
• 30 kr till äldre- och handikappomsorg,
•7 kr till stöd för barn, ungdomar och vuxna i
socialt svåra situationer.

•21 kr till övrig verksamhet som kultur, fritid,

underhåll av gator, vägar och grönområden,
kollektivtrafik m.m.

Skövde är grönt. Visste du att 96 procent av Skövdes
invånare bor intill ett grönområde? Grönskan ger inte
bara ett friskare och vackrare Skövde – det innebär
också att Skövde hamnar i topp bland landets naturnära tätorter. Enligt Statistiska centralbyrån finns ett
samband mellan natur och hälsa. För att människor
ska må bättre och känna en ökad livskvalitet ska det
vara högst 300 meter till ett grönområde. Skövde har
aktivt planerat för att människor ska ha nära till parker
och grönytor i sin vardag. Det är mycket glädjande att
kommunens långsiktiga planarbete har gett resultat.
Skövde kommer fortsätta att bevara och utveckla vår
vackra natur – för mångfalden och för din hälsas skull!

Snabbfakta
Folkmängd
Kommunal skattesats

2010
51 402
20,99

2009
50 984
20,99

2008
50 610
20,99

Årets resultat (mnkr)
Kommunen
Sammanställd*

96,6
137,0

47,0
79,6

34,9
3,0

Investeringar** (mnkr)
Kommunen
Sammanställd*

177,9
281,4

410,2
458,4

508,5
602,4

Intäkter (mnkr)
Kommunen
Sammanställd*

784,2
1 290,9

671,1
1 106,0

623
1 036,1

Balansomslutning (mnkr)
Kommunen
Sammanställd*

3 816,0
4 743,6

2 990,2
4 648,9

2 585,5
4 151,6

64
53

53
52

60
56

Soliditet (%)
Kommunen
Sammanställd*

Skövde satsar på miljövänlig
kollektivtrafik
I Skövde ska kollektivtrafiken ha en klar miljöprofil. Den
1 oktober 2010 sattes fem biogasdrivna bussar in i stadsbusstrafiken. Bussarna på linje 6, sträckan ResecentrumTrädgårdsstaden-Stallsiken-Ryd, trafikeras nu med biogasbussar. Målsättningen är att alla stadsbussar ska drivas
med biogas år 2014.

Årets resultat
Skövde kommun redovisar ett starkt resultat för 2010.
Överskottet blev 97 miljoner kronor. Inför verksamhetsåret
2010 fick alla kommuner ett extra statligt bidrag för att
dämpa effekten av lågkonjunkturen. Skövde kommun fick
närmare 50 miljoner kronor. Konjunkturen vände snabbare
än förväntat vilket gjort att bidraget stärkt Skövdes ekonomi. En annan förklaring till resultatet är att kommunen
under flera år arbetat med att hålla nere kostnadsutvecklingen. Bland annat har en restriktiv hållning för att rekrytera personal gällt. De snörika och mycket kalla vintermånaderna har inneburit stora kostnader för snöröjning och
reparationer av skador som snön åstadkommit. Kostnaden
har varit omkring fem gånger högre än för ett normalår. Till
det tillkommer ökade energikostnader. Samtidigt har den
snörika vintern bidragit till ökade intäkter vid skidspåren på
Billingen och ökade öppettider i slalombacken.
Under 2010 investerade Skövde kommun för 178
miljoner kronor. Bland annat har en helt ny förskola byggts
i Skultorp och kostsamma renoveringar av storkök genomförts. För en kommun som växer är det viktigt att investera i
infrastruktur. Under 2010 genomfördes infrastruktursatsningar till ett belopp om 17 miljoner kronor.

*

Den sammanställda redovisningen sammanfattar Skövde kommun inklusive bolag och
kommunalförbund.
**Materiella anläggningstillgångar, brutto.
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Årsredovisningens struktur
1 Organisation och politik sid. 8-13
2 Förvaltningsberättelse sid. 14-31
3 Fördjupning sid. 32-43
4 Kommunala bolag och kommunalförbund sid. 44-49
5 Finansiell analys och räkenskaper sid. 50-72
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Detta är kommunstyrelsens
årsredovisning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen upprätta en årsredovisning när kommunstyrelsen
fått in övriga nämnders redovisningar (Kommunallagen 8:16). Årsredovisningen ska lämnas till
kommunfullmäktige och revisorer senast 15 april. Fullmäktige beslutar om nämndernas och
kommunstyrelsens ansvarsfrihet och godkänner därefter årsredovisningen.
En årsredovisning ska redogöra för:

Årets tema

• utfallet av verksamheten
• verksamhetens finansiering och
ekonomiska ställningen vid räkenskaps• den
årets slut.

För 2010 har vi som tema valt ”Till nytta för Skövdeborna”. Därför har vi ägnat särskild uppmärksamhet åt aktiviteter som är viktiga för den enskilda
individen. En kommun är till för sina invånare.

Årsredovisningen ska bestå av:

Bilagor

förvaltningsberättelse som ska skrivas ur
• en
ett koncernperspektiv

Till årsredovisningen finns flera bilagor, att hämta
på Skövde kommuns webbplats, www.skovde.se:

• en resultat- och balansräkning
• en finansieringsanalys
• en sammanställd redovisning.
Den sammanställda redovisningen ska också omfatta den kommunala verksamhet som bedrivs av
någon annan juridisk person (kommunala bolag och
kommunalförbund).
Skövde kommun är en stor organisation med
uppdrag som spänner över flera områden. Det är
inte möjligt att kortfattat redogöra för allt arbete
under året. I förvaltningsberättelsen fokuserar vi på
några särskilda händelser och på utvecklingsorienterat arbete.
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och folkhälsorådets
• nämndernas
verksamhetsberättelser

• personalredovisning
• miljöredovisning.
Årsredovisningar för Skövde kommuns helägda
eller delägda bolag och de kommunalförbund som
Skövde är medlem i finns hos respektive bolag och
kommunalförbund.
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1 Organisation och politik
I det första kapitlet redogör vi för kommunens organisation,
ledande politiker och tjänstemän. En illustration visar mandatfördelningen i kommunfullmäktige under perioden 20072010. Avgående kommunstyrelsens ordförande ger sin syn på
det gånga året. Vi avslutar blocket med en redogörelse om
det allmänna valet 2010.

10 Skövde kommuns organisation 2010
10 Mandatfördelning i
kommunfullmäktige 2007-2010
11 Ledande politiker och tjänstemän 2010
12 Kommunstyrelsens ordförande
12 Alliansens regeringsförklaring
13 Valet 2010

Stadshuset i Skövde fyllde 20 år 2010 och det uppmärksammade vi
med öppet hus för allmänheten i oktober. Arkitekten Rikard Rotstein
skapade ett hus med mycket glas och stora öppna delar vilket känns
modernt och attraktivt än idag. Utanför stadshuset vakar hoppets symbol Fågel Fenix, en skulptur av Torsten Renqvist. Huset är idag arbetsplats för omkring 300 personer. Där finns kommunens politiska
ledning och de centrala funktionerna för förvaltningarna samlade och
där har också kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna
sina sammanträden.
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Skövde kommuns organisation 2010
I en kommun är kommunfullmäktige den högsta beslutande för-

Skövde kommun driver en del av sin verksamhet i bolag eller

samlingen som fastställer mål och budget för verksamheten.
Skövde kommun är sedan indelad i nämnder och förvaltningar.
Nämnder är den politiska ledningen som fattar beslut om inriktningen för verksamheten och förvaltningen är alla de anställda som genomför besluten. En förvaltningschef leder varje
förvaltning. Vissa uppgifter är obligatoriska för kommunen,
t ex att driva skolor och äldreomsorg, medan andra uppgifter är
frivilliga.

kommunalförbund. I förbunden, som leds av en politisk förbundsstyrelse eller direktion, samverkar Skövde med grannkommuner, bland annat för att bättre kunna säkerställa
kompetens inom olika områden. Hösten 2010 bildade Skövde
kommun Skövde Stadshus AB. Bolaget ska verka som moderbolag i kommunens koncern och utöva tillsyn över dotterbolagen, i enlighet med aktiebolagslagen, och ta tillvara
gemensamma ekonomiska intressen för kommunen.

Kommunfullmäktige

Revisionsnämnd

Valnämnd

Kommunstyrelse

Skolnämnd

Utbildningsnämnd

Omvårdnadsnämnd

Socialnämnd

Kommunstyrelsens
stab/Konsult och service

Skolförvaltning

Utbildningsförvaltning

Omvårdnadsförvaltning

Socialförvaltning

Teknisk nämnd

Fritidsnämnd

Kulturnämnd

Byggnadsnämnd

Teknisk förvaltning

Fritidsförvaltning

Kulturförvaltning

Plan-, Bygg- och
Lantmäteriförvaltning

Råd
•
•
•
•
•

Kommunalförbund m.fl.

Brottsförebyggande rådet
Folkhälsorådet
Jämställdhetsrådet
Kommunala pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor

Moderbolag: Skövde Stadshus AB

• Avfallshantering i Östra Skaraborg
• Räddningstjänsten Östra Skaraborg
• Samordningsförbundet Skövde
(Finsam)
• Skaraborgs kommunalförbund
• Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

•
•
•
•
•

AB Skövdebostäder
Skövde Värmeverk AB
Skövde Företagspark AB
Skövde Flygplats AB
Turistcentrum i Västergötland Skövde AB

Miljönämnden Östra Skaraborg
• Miljöförvaltningen Östra Skaraborg
(Gemensam nämnd – Falköping, Tibro och
Skövde kommuner)

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2007-2010
Kommunfullmäktige sammanträdde vid nio tillfällen
under 2010. Årets samlade protokoll innehåller totalt
152 paragrafer. Mandatfördelningen under året var 32
platser till majoriteten och 29 platser till oppositionen.

moderaterna
centerpartiet
kristdemokraterna
folkpartiet

15
9
4
4

socialdemokraterna
vänsterpartiet
miljöpartiet
sverigedemokraterna

21
4
2
2

Öppet för allmänheten:
Kommunfullmäktiges sammanträden i stadshuset är öppna för
allmänheten och direktsänds i webb-tv och Öppna kanalen.
Alla kommuninvånare har möjlighet att vara delaktiga i politiken
genom att till exempel lämna in medborgarförslag eller delta i
allmänhetens frågestund. Under mandatperioden 2007-2010
kom det in totalt 29 medborgarförslag, varav ett under 2010.

21
15
9
4

M

C
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FP

4

KD

2

S

MP

4

V

2

SD

Total: 61

Årsredovisning
1 – Organisation och politik

11

Ledande politiker och tjänstemän 2010
Kommunstyrelsens ledamöter
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som ska följa och ha uppsikt
över nämndernas och bolagens beslut och arbete. Kommunstyrelsens
ordförande leder kommunstyrelsen.
Ordförande: Tord Gustafsson (M)
Förste vice ordförande: Leif Walterum (C)
Andre vice ordförande: Åke Jönsson (S)
Ledamöter: Katarina Jonsson (M), Hergus Palmquist (M),
Orvar Eriksson (C), Mikael Wendt (FP) Conny Brännberg
(KD), Helena Dahlström (S), Lars-Erik Lindh (S), Bjarne
Medin (S), Maria Hjärtqvist (S), Morgan Sjöberg (V).

Ersättare: Göran Lidgren (M), Torbjörn Bergman (M), Elisabeth Svalefelt
(M), Ulrika Carlsson (C), Gunvor Kvick (C), Ann-Katrin Jönsson (KD),
Douglas Hjalmarsson (FP), Elisabet Eriksson (S), Anita Andersson (S),
Per-Erik Gustafsson (S), Anita Löfgren (S), Sture Grönblad (MP).

Kommunalråd

Kommundirektör

Skövde kommun har tre kommunalråd, politiker som är arvoderade på heltid.

Kommunstyrelsen utser kommundirektören, den högsta tjänstemannen i den kommunala organisationen.

kommundirektör:

kommunalråd:
Tord Gustafsson (M)
Tord har varit kommunstyrelsens ordförande
under perioden 2002-2010 och har haft det
övergripande ansvaret för den politiska verksamheten.

kommunalråd:
Leif Walterum (tidigare Johansson) (C)
Leif är sedan valet 2006 förste vice ordförande i kommunstyrelsen och ansvarade
under mandatperioden 2007-2010 för personalpolitiska frågor och folkhälsofrågor.

kommunalråd:
Åke Jönsson (S)
Åke var mellan 1999-2010 andre vice ordförande i kommunstyrelsen och företrädde
oppositionen.

Håkan Ahlström är kommundirektör sedan
1 januari 2005. Håkan ansvarar för det övergripande arbetet med planering och ledning i kommunen och samordnar kommunens verksamheter.
I hans arbete ingår att vara chef för samtliga förvaltningschefer. Som stöd för sitt arbete har
kommunstyrelsen en stab.

Kommunfullmäktige
ordförande:
Conny Brännberg (KD)
förste vice ordförande:
Monica Green (S)
andre vice ordförande:
Ulla-Britt Hagström (FP)

Nämnder och förvaltningar
NÄMND/FÖRVALTNING

ORDFÖRANDE

FÖRVALTNINGSCHEF

Kommunstyrelsen:

Tord Gustafsson (M)

Byggnadsnämnden:
Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Omvårdnadsnämnden:
Skolnämnden:
Socialnämnden:
Teknisk nämnden:
Utbildningsnämnden:
Valnämnden:
Revisorsnämnden:

Orvar Eriksson (C)
Kaj-Eve Enroth (FP)
Douglas Hjalmarsson (FP)
Monica Oskarsson (C)
Katarina Johansson (M)
Göran Lidgren (M)
Hergus Palmquist (M)
Lennart Svartvik (C)
Ann-Katrin Jönsson (KD)
Douglas Hjalmarsson (FP)
Leif Eriksson (S)

Håkan Ahlström (chef kommunstyrelsens stab),
Tomas Fellbrandt (förvaltningschef Konsult och service)
Peter Nyström
Karl Alexanderson (t.o.m 31 juli) Stefan Herre (fr.o.m 1 aug).
Gunilla Ceder
Sonja Lejmark
Lennart Hagberg
Anna Sundström
Saeed Ardane
Karl Alexanderson
Gustaf Olsson (fr.o.m 1 aug) Janne Holmqvist (t.o.m 28 feb).
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet

I oktober 2010 besökte kronprinsessparet Gothia Science
Park (GSP) i samband med sin rundresa genom hertigdömet Västergötland. Tillsammans med GSP var Skövde
kommun värd för besöket. Initiativet att besöka Gothia
Science Park, som år 2009 utsågs till Europamästare i
entreprenörskap, togs av kronprinsessparet. Förutom en
rundvandring fick kronprinsessan Victoria och prins
Daniel ta del av utställningen av den bröllopsbok som
Skövde kommun lät göra i samband med bröllopet den
19 juni och fick även med sig en prinstårta att provsmaka. Många hade samlats utanför Gothia Science
Park för att få en skymt av kronprinsessparet.
En mandatperiod är slut i och med utgången av 2010, ett år
som präglades av stark framtidstro och ett starkt resultat för
kommunen.

För att kommunen ska kunna serva sina invånare på ett
bra sätt måste utgifter och inkomster harmoniera. Många
olika önskemål finns när det gäller satsningar som ska
göras. Det är då viktigt att komma ihåg att de kommunala
uppdragen ofta handlar om skola, från förskola till och med
gymnasiet, och omsorgen om de gamla. Även inom den sociala sektorn har kommunen ett stort ansvar när det gäller
både unga och gamla. Därför är det naturligt att de största
utgiftsposterna i budgeten hittas inom dessa områden.
Vissa händelser är omöjliga att budgetera då de påverkas
av till exempel vädret. År 2010 visade sig bli ett år då Kung
Bore höll greppet om oss både i början och i slutet av året.
Det ledde till att kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning blev dyrare än beräknat. Det är viktigt att våra
invånare och besökare ska kunna känna så god säkerhet
som möjligt på gator och trottoarer. Den myckna och tunga
snön medförde också att många tak på skolor och andra
kommunala fastigheter behövde skottas. Det blev också dyrare än man kunde ana när budgeten fastställdes.
Under 2010 satsade Skövde kommun på ökad kollektivtrafik, i första hand en miljövänlig sådan. Den nya stadsde-

len Trädgårdsstaden blev först med att trafikeras bara med
bussar som drivs med biogas från kommunens egen biogasanläggning. Anläggningen är nu föremål för utveckling och
ska kunna leverera betydligt större mängder gas än vad som
är möjligt idag. Ett stort projekt som görs i samarbete med
Göteborg Energi.
Skövde kommun har under många år satsat på en ökad
och förbättrad kollektivtrafik för invånare och besökare.
Skaraborgs kommunalförbund har satt upp ett mål för ökningen av kollektivtrafikåkandet till det dubbla mot idag
fram till år 2025. Skövde gör sitt bästa för att hjälpa till med
att nå målet. Idag kostar den totala kollektivtrafiken i kommunen cirka 70 miljoner kronor om året, fördelade på busstrafik, del av tågtrafiken, skolskjutsar och färdtjänst.
Skövdes politiska ledning hoppas att satsningen ska leda till
en miljövänlig kommun till glädje för alla invånare.
Nu är det nytt år och ny mandatperiod med många nya i
Skövdepolitiken. Vi ser fram emot nya positiva satsningar
för Skövdebornas bästa.

Tord Gustafsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande 2010

Alliansens regeringsförklaring 2007-2010
För mandatperioden 2007-2010 tog Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna fram en regeringsförklaring vilken låg till grund för den politik som
fördes under mandatperioden. Alliansens regeringsförklaring innebär i korthet att Skövde ska vara en kommun:

•

med ett rikt kultur- och föreningsliv som tillsammans
med en god kommunal service ökar kommunens
attraktionskraft

•

där alla ges samma rättigheter och skyldigheter oavsett hudfärg, bakgrund, kultur och religion

•

som är välkomnande och utvecklande för såväl enskilda som företag

•

där omvärldsbevakningen och det internationella engagemanget ska öka i samtliga förvaltningar

•

som är en attraktiv arbetsgivare där personal uppmuntras till ökat ansvar och mer delaktighet i utvecklingen av verksamheten

•

där jämställdhetsarbetet ska ha hög prioritet i förvaltningar och bolag.
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Val 2010 – Det nya kommunfullmäktige för 2011-2014

I september 2010 genomfördes allmänna val i Sverige.
Skövdeborna röstade fram hur mandaten i kommunfullmäktige skulle fördelas. Därefter beslutade kommunfullmäktige
om nya nämnder och styrelser som kommer att leda verksamheten under mandatperioden 2011 – 2014.

I Skövde var valdeltagandet 81,7 procent i kommunalvalet. Genomsnittet för hela riket var 81,6 procent. Antalet
röstberättigade i kommunalvalet var 40 663 personer.

Intresset för att förtidsrösta var rekordstort och 10 102
personer använde möjligheterna att förtidsrösta under två
veckor på bibliotek, stadshus och äldreboenden. År 2006
var det 8 602 personer.
Valresultatet innebar inga stora förändringar i den
politiska styrningen av Skövde kommun. Däremot är det
flera nya personer på såväl kommunalrådsposter som i
nämnder och styrelser.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige i jämförelse med
tidigare mandatperiod blev:

Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna

2011-2014
16
7
6
3
19
4
3
3

Förändring
(+1)
(-2)
(+2)
(-1)
(-2)
(+2)
(-1)
(+1)
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2 Förvaltningsberättelse
Skövde kommun redovisar ett överskott på 97 miljoner för 2010. Under året har
konjunkturen vuxit sig allt starkare med ökade skatteintäkter som följd. Den stora
skillnaden i år är den snörika vintern som krävde större ekonomiska insatser än tidigare. Snömängden fick även konsekvenser för flera kommunala verksamheter, då
flera fastigheter var tvungna att hållas stängda under februari månad.
I kommunallagen står det att kommunfullmäktige ska besluta om mål för verksamheten. Skövde kommun har beslutat om tre finansiella mål och fyra verksamhetsmål. Målen och måluppfyllelsen redovisas i detta block. Vidare redogörs också
Skövde kommuns ekonomiska utveckling under det gångna året samt viktigare
händelser och framtidsfrågor.

16 Skövde kommuns resultat
18 Skövdes utveckling och viktigare händelser under 2010
21 Utvecklingsarbete inom den kommunala organisationen
24 Uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella mål
25 Uppföljning av kommunfullmäktiges fyra prioriterade verksamhetsmål
29 Kommunfullmäktiges prioriterade uppdrag 2010
31 Viktiga framtidsfrågor

Skövde växer och har idag över 51 400 invånare. Antalet
födda fortsätter att öka i kommunen. Under förra året föddes
601 barn. Barnafödandet under 2009 och 2010 har varit på en
hög nivå. Så många barn har inte fötts sedan 1990-talet. Antalet
barn har en betydande roll för Skövdes fortsatta utveckling.
Alla barn har rätt till god utbildning. För att klara den ökade
efterfrågan på barnomsorg behövs fler förskolor i kommunen.
Under augusti månad togs Skogens förskola i Skultorp i bruk.
Under 2011 startar bygget av en ny förskola i Trädgårdsstaden
med 90-100 nya platser.
I Arena Skövde ges barnen möjlighet att bli vana vid vattnet
och lära sig simma.
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1. En sammanfattning av Skövdes kommuns resultat 2010
Skövde kommun redovisar ett starkt resultat för 2010. Överskottet blev 97 mnkr, före extraordinära intäkter och kostnader, vilket kan jämföras med resultatet för 2009 som var
47 mnkr. Det är det statliga konjunkturbidraget på nästan
50 mnkr som förklarar den starka resultatutvecklingen.

Det starka resultatet förstärker det egna kapitalet, vilket
både är positivt och nödvändigt. Bedömningen är att det
kommer att bli svårare att klara balanskravet för kommande
budgetår till följd av den demografiska utvecklingen och
det stora investeringsbehovet.

Extraordinär intäkt

Investeringar och underhåll av fastigheter

Under året har Skövde kommun bildat bolaget Skövde
Stadshus AB. Bolaget ska verka som moderbolag för kommunens dotterbolag. I samband med att bolaget bildades
sålde kommunen samtliga aktier i dotterbolagen till det nybildade moderbolaget. Aktieaffären påverkar kommunens
resultat positivt med 770 mnkr netto och redovisas som en
extraordinär händelse.

Under 2010 uppgick Skövde kommuns investeringar netto
till 159 mnkr exklusive exploateringar. De enskilt största investeringarna var förskolan i Skultorp, Arena Skövde och
anpassningar av storkök som tillsammans kostat 52 mnkr.
Övriga investeringar fördelades på flera mindre omfattande
insatser. Exploateringarna uppgick till 17 mnkr.
Skövde kommun har de senare åren haft en hög investeringsnivå. Merparten av investeringarna har finansierats
med egna medel. Ett undantag är om- och tillbyggnaden av
Arena Skövde som lånefinansierats. Under 2010 har inga
nya lån tagits upp. 60 mnkr har amorterats och den totala
låneskulden uppgick vid årsskiftet till 500 mnkr, vilket utslaget per invånare innebär det en låneskuld motsvarande
9 700 kr. Genomsnittet i riket är 13 000 kr.
Skövde kommun äger och förvaltar närmare 250 byggnader. Fastighetsunderhållet är för flera byggnader eftersatt
och det är nödvändigt att komma till rätta med problemet
under de kommande åren för att bibehålla värdet på fastigheterna. Principer för hyressättning för internhyror ses för
närvarande över. Även gatunätets underhåll är eftersatt.
Problematiken är inget unikt för Skövde utan något som
många kommuner arbetar med.

Sammanställd redovisning
Kommunens sammanställda resultat blev 137 mnkr (2009,
79 mnkr). I resultatet ingår förutom Skövde kommun, moderbolaget Skövde Stadshus AB, dotterbolagen AB Skövdebostäder, Skövde Värmeverk AB, Turistcentrum i
Västergötland Skövde AB, Skövde Företagspark AB,
Skövde Flygplats AB samt kommunalförbunden Skaraborgsvatten, Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Avfallshantering Östra Skaraborg.

Resultatutveckling Skövde kommun
År 2010 var resultatmässigt ett starkt år. Kommunens skatteintäkter inklusive statliga bidrag ökade med 163 mnkr i
jämförelse med 2009. Det är en ökning med 5,3 procent.
Ökningen förklaras av ett statligt konjunkturbidrag på nästan 50 mnkr. Utan konjunkturbidraget är intäktsökningen
mellan 2009 och 2010 2,9 procent.
Även utvecklingen av nettokostnaderna har påverkat resultatutvecklingen. Under flera år har kommunen arbetat
med att hålla nere kostnadsutvecklingen. Bland annat har en
restriktiv hållning gällt för att nyanställa personal. Nettokostnaderna ökade under 2010 med 47 mnkr motsvarande
2,3 procent.
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Nämndernas resultat
Nämnderna redovisar ett resultat på 36 mnkr. För utförlig
information per nämnd se bilagan Nämndernas verksamhetsberättelser 2010.
Merparten av nämnderna redovisar ett överskott. Tekniska nämnden är ett undantag. De snörika vintermånaderna, med höga kostnader för snöröjning och reparationer
av skador till följd av snön eller snöröjningsarbetet, har
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gjort att nämnden redovisar ett underskott. 43 mnkr hamnade
snönotan på, vilket är fem gånger mer än för ett normalår. Att
kostnadsökningen inte får fullt utslag på tekniska nämndens
resultat beror på att det planerade underhållet av Billingskolan inte utförts eftersom beslut fattats om att investera i ny
skola istället.
Socialnämnden har de senaste åren haft ett ansträngt ekonomiskt läge. Nämnden fick därför 15 mnkr i extra medel
under 2010 och kan därför redovisa ett överskott för 2010 på
5,1 mnkr. Kostnaderna för placeringar i institutionsvård har
minskat genom tidigare satsningar på öppen vård. Däremot
har kostnaden för ekonomiskt bistånd till personer med försörjningsproblem ökat med 18 procent under 2010. Sammanlagt uppgick kostnaderna för försöjningsstöd till 23,7 mnkr
(20,2 mnkr 2009, 12,7 mnkr 2008).
Även omvårdnadsnämnden redovisar ett överskott. Kostnader för insatser inom hemvården har minskat. En nedgång
med cirka tio procent i antalet bostadsanpassningsärenden har
också bidragit till omvårdnadsnämndens positiva resultat.
Miljönämnden Östra Skaraborg har utfört mer tillsyn och
har haft en lägre kostnadsutveckling än planerat. Överskottet
ska återbetalas till berörda kommuner enligt avtal.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 10 mnkr. Det
är kostnaderna för transfereringar och bidrag som blivit lägre
än budgeterat. Destinationsbolaget kom igång cirka ett halvår
senare än planerat (4,1 mnkr), Portalen vid Gothia Science
Park har haft en högre beläggning än förväntat (2,0 mnkr),
Supplier Park (godsterminal) har skjutits på framtiden
(2,2 mnkr) och aktieägartillskottet till Västtrafik AB
(1,5 mnkr) blev lägre än förväntat.
Nämnd
Kommunfullmäktige och revision
Kommunstyrelse
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Kulturnämnd
Miljönämnden Östra Skaraborg
Omvårdnadsnämnd
Skolnämnd
Socialnämnd
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet
Utbildningsnämnd
Summa skattefinansierad verksamhet
Teknisk nämnd, taxefinansierad verksamhet
Summa nämnder

2010
0,0
10,0
0,0
1,2
0,7
1,7
15,9
1,3
5,1
-5,7
2,0
32,2
3,6
35,8

2009
0,5
10,4
0,8
-0,5
-0,5
2,8
20,1
-2,3
-9,6
-2,3
-7,9
11,6
-26,9
-15,4
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2. Skövdes utveckling och viktiga händelser 2010
Det händer mycket i Skövde varje år. Både små och stora
händelser bidrar till att utveckla staden och påverka invånarnas vardag och livskvalitet. Här redovisas några exempel på
sådant som var viktigt under 2010.

En välkomnande och växande region
Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare,
besökare och verksamhetsidkare. Så heter det i Vision
Skövde 2025 som kommunfullmäktige tog beslut om i juni
2010. Arbetet med att ta fram visionen hade dessförinnan
pågått under ett år och genomförts i samarbete med flera
andra aktörer i samhället. Syftet är att visionen ska vara en
strategisk plattform för allt utvecklingsarbete i Skövde.
Enligt visionen ska Skövderegionen år 2025 vara ”känd i
landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra”. Sex prioriterade områden
lyfts fram. I komprimerad form lyder de:

•

Vi ska förstärka vår roll som attraktiv centralort och
agera draglok för hela Skövderegionen.

ska skapa attraktiva boendemiljöer anpassade för
• Vi
människors olika intressen och behov.
ska arbeta för att det byggs upp spetskompeten• Vi
ser som lockar nyetableringar.
ska värna den vackra naturen i hela Skövderegio• Vi
nen.
ska utveckla former för att mötas och samverka
• Vi
på alla nivåer så att alla invånare känner sig delaktiga. Ett rikt och varierat kulturliv ska bidra till en
ökad livskvalitet.

• Vi ska göra Skövdes varumärke starkt och tydligt.
Visionen betonar också att tillväxt handlar om att skapa
ett rikare liv för alla i Skövderegionen. Inte minst är tillväxt
viktigt för att säkra välfärden och skapa resurser för vård,
omsorg, utbildning och annan samhällsservice.
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Succé för nya Arena Skövde
Arena Skövde invigdes 2009 och har under 2010 haft drygt
800 000 besök, en fantastisk siffra som ligger en bra bit
över målet som var satt till 760 000 besök. Relaxavdelningen Aqua Vitalis hade tre gånger fler besökare än förväntat! Publiktillströmningen gör att Arena Skövde kvalar
in på 20-i-topplistan för besöksmål i Sverige.

Ökad trivsel i Skövde
En medborgarundersökning genomfördes under hösten
2010. 60 kommuner deltog i undersökningen och Skövde
hamnade på en hedrande sjunde plats. Resultatet visar att
invånarna är mer nöjda med att bo och leva i Skövde idag
än för tre år sedan, då den förra mätningen genomfördes.
Ett område som enligt undersökningen kan bli bättre är tillgången till attraktiva bostäder.

Livskvalitet för ungdomar
Skövde kommun arbetar intensivt med att öka ungdomars
livskvalitet. Sedan sommaren 2010 finns en ungdomsstrateg
anställd med uppdraget att ta tillvara ungdomars intresse
och stödja förvaltningarna i att utveckla verksamheter utifrån ett ungdomsperspektiv. Bland annat har ett ungdomspolitiskt program och ett förslag till ett Ungdomens hus
arbetats fram.
Under 2009 och 2010 har ungdomsfrågan fått en allt mer
framträdande plats på agendan i Skövde kommun. Inom
samverkansprojektet LQ (Livskvalitet för unga), har en
lång rad aktiviteter för ungdomar, med ungdomar, av ungdomar startats.
Något som också gynnar unga är att antalet feriepraktikplatser ökade under 2010 från 300 till 400, liksom att det
sedan augusti finns en fritidsgård på Östermalm, något som
tidigare saknats.
Något som däremot är negativt är att ett ökat antal anmälningar har gjorts till Skolinspektionen och Barn och
elevombudsmannen under det senaste året. Under 2010 har
totalt nio anmälningar inkommit, att jämföra med tre under
2009. I huvudsak handlar kritiken om bristande utredning
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av elevens behov av stöd samt bristande dokumentation i
åtgärdsprogram.

Skövdeborna går och röstar
I september genomfördes allmänna val i Sverige. Valdeltagandet i Skövde kommun uppgick till 85,3 procent i riksdagsvalet vilket är en ökning med 3,1 procentenheter
jämfört med valet 2006. I riket uppgick valdeltagandet till
84,6 procent. Valresultatet för kommunfullmäktige i Skövde
kommun innebar inga stora förändringar jämfört med mandatperioden 2006-2010. Den borgerliga alliansen har kvar
majoriteten. Till regionfullmäktige i Västra Götaland har
Valprövningsnämnden beslutat att genomföra omval i samtliga valkretsar. Orsaken är att det har konstaterats vissa felaktigheter i samband med rösträkningen. Omval kommer
att hållas den 15 maj 2011.

Idrott och friluftsliv
Skövde är en aktiv och attraktiv idrottsstad, både för eget
utövande och för publikarrangemang. Under 2010 genomfördes flera stora tävlingar. Den största enskilda idrottshändelsen var EM i Taekwon-Do som hölls i Arena Skövde.
Skövdes insatser under EM resulterade i två guld, två silver
och ett brons.
Under de senaste snörika vintrarna har Billingens friluftsområde med längdskidspår och slalombacke varit välbesökt. Den höga kvaliteten på spår har fått nationellt
genomslag och flera grupper har valt att förlägga träningsläger till Skövde.

En växande stad
Skövde växer. Under 2010 ökade befolkningen med 418 invånare, vilket betyder att det per sista december bodde
51 402 människor i Skövde. Antalet födslar är fortsatt på en
hög nivå. De första familjerna har flyttat in i den nya stadsdelen Trädgårdsstaden. Under 2010 har förutsättningarna
för nybyggnation ljusnat och för mandatperioden 20112014 finns idag planerad byggstart för cirka 1400 nya bostäder. Ökningen i befolkningsmängd kräver förstås insatser
i infrastruktur och åtgärder inom till exempel förskola och
skola. Under året har arbetet med att ta fram fler förskoleplatser varit prioriterat.

Den snörika vintern
År 2010 var ett ovanligt snörikt år och påverkade flera
verksamheter inom kommunen och i förlängningen också
invånare och föreningar. Tekniska nämnden fick lägga mycket kraft på att hålla stadsrummet framkomligt. På flera
gator var man tvungen att köra bort snö med snöslunga och
lastbilar vid upprepade tillfällen.
Fastighetsavdelningen fick också prioritera en hel del
akuta snösituationer. I samband med det har bristande underhåll på flera av kommunens fastigheter blivit tydligt.
Tillsammans med snömängden gjorde det att flera fastigheter fick stängas periodvis under vår/vintern 2010.
I samband med stängningen av Billingehov upptäcktes
ett konstruktionsfel som gjorde att anläggningen fick
stängas under resten av säsongen. De föreningar som an-

vänder Billingehov hamnade i en svår situation. För att
kunna bedriva sin verksamhet fick de boka in sig i hallar i
närliggande kommuner. Fritidnämnden ersatte delar av de
berörda föreningarnas redovisade intäktsbortfall.
Snön ställde också till besvär i skolorna. Av säkerhetsskäl stängdes ett antal förskolor och skolor under perioden
23 februari till 5 mars. Totalt var 26 enheter stängda någon
eller några dagar under denna period. Hemvården hyrde in
fyrhjulsdrivna bilar för att lösa sina problem att ta sig fram.
Under sommaren fortsatte problemen med att delar av
Lillegårdens fotbollsområde var vattensjuka, men den höga
vattennivån visade sig den här gången inte bero på vädrets
makter. Istället var det ett antal bävrar som täppt igen bäcken som gränsar till området.

Kulturens strategiska roll
Kulturen får en allt viktigare strategisk roll för Skövdes utveckling. Ett exempel på det är ”Städer som sticker ut”.
Syftet med projektet, där flera kommuner i Skaraborg deltar, är att utarbeta metoder för hur kulturen ska kunna bidra
till att utveckla stadskärnan och gestalta det offentliga rummet. Till det senare bidrar också inventeringen av Skövde
kommuns konstinnehav som avslutades under 2010.
Under året har ett förslag på ombyggnad av Skövde kulturhus tagits fram och för en fortsatt utveckling av kvarteret
Sleipner till ett ”kulturkvarter”. Planerna på en digitalisering av biografen Odeon i kulturhuset är viktig för att ytterligare stärka Skövdes position som filmstad. Inventeringen
av kulturhistoriskt värdefulla miljöer har avslutats, för att
under 2011 utformas till ett kultur-miljöprogram.
Verksamheten Kulturum har en strategisk roll genom att
bygga broar mellan skolan och kulturlivet. Genom att skapa
möten mellan elever och professionella utövare väcks elevernas kreativitet och lust till skapande. År 2010 nådde
Kulturum ut till 3460 elever.
Årets stora utställning på Stadsmuseet var ”Tutankhamuns garderob”. Ytterligare en stor utställning under
året var Marianne Lindberg de Geers ”Under belägring”. I
samband med utställningen köptes för Egnellska medel
konstverket ”Piglets” som visas på föregående sida.

Äldre mer nöjda
Under 2010 genomförde omvårdnadsnämnden en stor enkätundersökning – Nya kvalitetsbarometern – bland invånare som får del av nämndens vård och omsorg. Jämfört
med den mätning som genomfördes 2007 visar den nya
mätningen att de äldre överlag är mer nöjda med verksamheten nu.
Ett flertal åtgärder ligger bakom den positiva utvecklingen. På äldrecentrum Ekedal bedrivs exempelvis olika
aktiviteter som kafé, tematräffar och taktil massage för att
underlätta och ge stöd till de äldre och deras anhöriga i det
dagliga livet.
Omvårdnadsförvaltningen medverkar också i en rad
olika utvecklingsprojekt, till exempel ett som syftar just till
att förbättra livskvaliteten för äldre inom ramen för Europe
for Citizens-programmet och ett med målet att förbättra resursutnyttjandet i hemvården.
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Satsningar på skola och utbildning
Under våren gick Kavelbrogymnasiet och Västerhöjdsgymnasiet samman i den gemensamma organisationen Gymnasium Skövde. Syftet är att ta vara på den styrka som finns i
en större organisation och stärka Skövdes profil som utbildningsstad. Några mål är att andelen behöriga lärare ska öka
och att alla elever på gymnasiet ska ha en egen dator hösten
2011.
Under våren fick Vuxenutbildningen Skövde besked om
att de beviljats statliga medel för tre nya yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningarna av badmästare, omsorgspedagoger inom LSS-verksamhet och socialpsykiatri, samt
medicinska sekreterare startade under hösten.
Satsningar på kompetensutveckling för lärare fortsätter,
bland annat genom ett projekt där informationsteknik används för att utveckla nya pedagogiska metoder. I samband
med det har en särskild IKT-grupp (informations- och kommunikationsteknik) bildats.
En annan förändring är att regeringen under sommaren
2010 beslutade om en ny skollag som ska börja gälla i juli
2011. Skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen arbetade därför under hösten med att anpassa verksamheten till
den nya lagen. Några nyheter i lagen är att en ny betygsskala införs, fler beslut ska kunna överklagas av eleven och
att skolinspektionen får möjligheter till skarpare sanktioner
mot skolor som missköter sig.
Även arbetet med entreprenöriellt lärande fortsätter. Intresset är stort även utanför Skövde och i slutet av året genomförde skolförvaltningen en seminariedag dit samtliga
Skaraborgs kommuner var inbjudna. Under dagen fick de
träffa elever och skolpersonal som berättade om hur skolan
kan utvecklas när elevens inre drivkraft får ta plats och bli
utgångspunkt för lärandet.
Till sist till den goda nyheten att Skövde har Sveriges
bästa skolmat. I samband med matmässan GastroNord i
Stockholm arrangerades SkolmatsGastro, en årlig tävling
som syftar till att höja statusen på skolmaten. Efter en hård
kamp utsågs lag Rosenknopparna från Skövde till segrare.

Psykisk och fysisk hälsa bland unga
Ungdomstiden har stor betydelse för den psykiska och fysiska hälsan under resten av livet. Skövde kommun arbetar
därför med att skapa förutsättningar för unga att må bra.
Under våren 2010 genomförde till exempel Gymnasium
Skövde tillsammans med Folkhälsorådet en enkät kring
samtliga gymnasieelevers psykiska hälsa. Resulatet visar på
flera likheter med nationella rapporter. Vidare analys och
bearbetning planeras vara klart under våren 2011.
För att minska alkohol- och droganvändande bland gymnasieelever har mentorer i årskurs 1 deltagit i en utbildning.
Mentorerna genomförde därefter ett antal lektioner kring alkohol- och drogproblematik med alla elever i årskurs 1.
Avgångseleverna har som tradition att tillsammans med
krögarna i Skövde anordna fester under vårterminen före
studentexamen. Inför årets fester skrev utbildningschefen
tillsammans med kommunens drogförebyggande samordnare och polisen ett brev till samtliga vårdnadshavare. Syftet med brevet var att uppmärksamma problematiken kring
festerna och vädja till vårdnadshavarna att samtala med sina
ungdomar om konsekvenserna av att dricka alkohol, att anSkövde – Årsredovisning 2010

vända falsk legitimation eller utebli från skolan dagen efter.
Ett stort antal elever från Gymnasium Skövde deltog
under våren i rollspelsutställningen ”Leka med döden” som
ingår i Trafikverkets kampanj riktad mot gymnasieungdomar i körkortsålder.
Folkhälsorådet har tillsammans med skolförvaltningens
köksorganisation startat det treåriga projektet Äta för livet
med målet att utveckla goda matvanor.

Kulturarvet Simsjön
En inventering ur ett kulturarvsperspektiv av cirka 370 fritidshus i Simsjöområdet har gjorts under året. I början av
juli 2010 kopplades också de kommunala toaletterna vid
badplatsen i Simsjön till kommunalt vatten och avlopp.
Dessutom har en ny högspänningskabel tillkommit i samband med grävningen av VA-ledning.

Stöd för utsatta
De verksamheter som ska vara ett stöd för människor som
på olika sätt är utsatta har under 2010 genomfört en rad åtgärder. Några exempel finns nedan.

utökad familjerådgivning
Under våren tog Skövdes socialförvaltning över ansvaret
för familjerådgivningen i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Med anledning av det anställdes ytterligare en familjerådgivare på heltid.

samverkan kring barn som far illa
Socialförvaltningens planerade förstärkning av samverkan
med skolan har inletts. Även övrig samverkan inom ramen
för Västbusmodellen pågår.

ensamkommande flyktingbarn
Beslut har tagits om ett mottagande av ensamkommande
flyktingbarn om totalt fem platser. Under hösten anställdes
personal och första mottagandet skedde i januari 2011.

integration
Våren 2010 togs beslutet att flyktingmottagandet ska
övergå till arbetsförmedlingen från och med december
2010. Skövde utsågs till en av pilotkommunerna för att påbörja arbetet enligt den nya lagen redan från mars.

rosenhaga
Det sedan länge planerade korttidsboendet kommer att förläggas till Rosenhaga. Dit flyttar också de socialpsykiatriska boendet på Rådmansgatan.

utväg
Från årsskiftet tog förvaltningen över huvudmannaskapet
för Utväg som är en myndighetssamverkan och arbetar mot
våld i nära relationer.

integrerad psykiatri
Ett samverkansprojekt med länspsykiatrin som finansieras
av statliga medel. Syftet är att öka brukarens medverkan i
sin återhämtning och samordna alla insatser och berörda
inom psykiatrin.

gruppbostad
Omvårdnadsnämnden har startat en ny gruppbostad inom
LSS. Sju personer har plats och därmed är alla lägenheter
uthyrda.
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3. Utvecklingsarbete inom den kommunala organisationen under 2010
För att använda skattemedlen på ett resurssnålt sätt arbetar
den kommunala organisationen ständigt med att förbättra
kvaliteten och effektiviteten i de interna processerna. Nedan
redovisas några av de utvecklingsarbeten och organisatoriska
förändringar som genomfördes eller påbörjades under 2010.

Nya bolag och kommunalförbund
Under 2010 bildade kommunen ett destinationsbolag som
ska stärka Skövdes attraktivitet och varumärke. Det nybildade destinationsbolaget kommer att arbeta strategiskt inom
fyra områden: besök, möten, evenemang och handel. För
varje område kommer en projektledare och en styrgrupp bestående av näringslivsrepresentanter och representanter från
offentlig sektorn att tillsättas.
Under året bildades även Skövde Stadshus AB. Syftet
med bolaget är att som moderbolag i kommunens koncern
utöva tillsyn över dotterbolagen och tillvarata gemensamma
ekonomiska intressen för Skövde kommun.
Under hösten bildades kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg. Bakgrunden är att Skövde, Falköping, Tibro och Hjo kommuner samverkar inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Samverkan har tidigare skett inom
ramen för en gemensam nämnd med Skövde som värdkommun. En opartisk granskning har genomförts som visar att
verksamheten fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt
sätt. För att utveckla verksamheten vidare och göra det enklare för fler kommuner att delta i samverkan har beslut fattats om att bilda ett kommunalförbund.

Tekniska nyheter
Ett nytt affärssystem, Raindance, och till vissa delar nya arbetssätt relaterade till den nya tekniken infördes i början av
2010. Inom IT har införandet av en ny teknikplattform slutförts och arbetet med att byta e-postsystem förberetts.
Byggnadsnämnden har avvecklat sitt analoga arkiv under
året och gjort andra insatser för att införa digital handlägg-

ning av sina ärenden. Man har också beslutat att införa Ipad
för att ledamöter i nämnden ska kunna ta del av handlingar
på ett effektivt sätt.
Skövde kommuns författningssamling publicerades på
Skövdes webbplats den 1 juni 2010. Författningssamlingen
kompletteras allteftersom styrdokument revideras eller upprättas.
Arbetet med IT-stödet Tidssvar, för att kunna redovisa
kostnader för personlig assistans (LASS), pågick under hösten. Projektet visar att möjligheten att söka förhöjt timbelopp i vissa ärenden ökar. Det får till följd att intäkten från
försäkringskassan blir högre.
Införandet av IT-stöden Adato och Lisa inom arbetsmiljöområdet har börjat. Syftet är att systemen ska ge stöd till
kommunens chefer i rehabiliteringsarbetet och i hanteringen av olycksfall och tillbud, framför allt genom att kvalitetssäkra dokumentationen.
Under året infördes ”Telemöte webb” av IT-avdelningen.
Tjänsten kan användas som alternativ till konferenser istället för att resa.

Utbildningsinsatser, övningar och uppföljning
”Handla rätt” är en satsning för att utbilda chefer och andra
beställare i Lag om offentlig upphandling (LOU). Drygt
850 personer har fått utbildning i hur korrekta inköp och
upphandlingar ska genomföras och om vikten av att hålla
ingångna avtal.
Omvårdnadsnämndens projekt ”Social dokumentation”
har pågått under året med praktisk och teoretisk utbildning
av all personal, med en projektanställd handledare. Syftet är
att förbättra den sociala dokumentationen enligt Socialstyrelsens lagkrav.
En översyn av bemanning och ansvarsfördelning i kommunens krisinformationsorganisation har genomförts. I maj
hölls en stor krisövning där flera förvaltningar, ett forskningsteam från Högskolan i Skövde, Radio Skövde och
Öppna kanalen (lokal tv) deltog. Syftet var att utveckla del-
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tagarna inom sina respektive roller och att kommunens krisorganisation ska hitta fungerande arbetssätt i händelse av
kris.
Kommunkompassen, SKL:s verktyg för att analysera
och beskriva vad och hur hela kommunen gör för att utveckla demokratin, styr- och uppföljningssystem och verksamheter, genomfördes under våren. Skövde kommun har
förbättrat sitt resultat inom samtliga områden sedan förra
mätningen som genomfördes 2005.
Kommunen har i samarbete med högskolan under tre år
en kommundoktorand. Avhandlingsarbetet är uppdelat på
fyra delstudier. En av studierna ska leda till ett handlingsprogram för att identifiera smärta hos personer med demenssjukdom. Syftet är att förbättra kvaliteten i bemötandet
med personer med demens.
Utbildning i kost och nutrition har genomförts för samtlig personal inom äldreomsorgsavdelningen boende/hemvård.

Vinnande samarbeten
Den nya samverkansmodellen, en ny modell för statens stöd
till regional kulturverksamhet, ”koffertmodellen”, kommer
att påverka kulturarbetet också i Skövde. Kulturförvaltningen har medverkat i att ta fram regionala kulturplaner.
Konstenheten har, som ett av de fyra regionala ”konstfästena”, bland annat arbetat med att utveckla utställningsverksamheten. Enheten har också arbetat med projektansökningar till regionen med målet att stärka Skövdes attraktionskraft.
Inom överförmyndarverksamheten (ÖIS) är samverkan
med andra kommuner stor. I dagsläget köper 13 kommuner
tjänster av Skövde. Sedan 2006 då ÖIS bildades har ärendevolymerna ökat varje år med omkring 10 procent. För 2010
är ökningen ännu större eftersom flera av de kommuner
som samverkar kommer att ta emot ensamkommande barn,
ärenden som är mycket resurskrävande. Det pågår även en
förskjutning av ärenden från tingsrätten till överförmyndaren. ÖIS behov av resurser har setts över under hösten och
verksamhetens personella resurser förstärkts från januari
2011.
VA-avdelningen har under mandatperioden varit drivande i den samverkansgrupp för VA-frågor som finns i
Skaraborg. Som konkret exempel kan nämnas de kurser för
driftspersonal som anordnas gemensamt för kommunerna
och där Skövde har varit värd för en kurs under 2010.
Skövde Elnät är aktiv part i den ekonomiska föreningen
Vår energi. Föreningen, där flera närliggande elnätsföretag
också ingår, har under våren gjort en gemensam elmaterialupphandling som ger ca 19 procent lägre kostnad.

Nya avtal
Bolagsstämman för Västtrafik AB fattade under 2010 beslut
om att Västra Götalandsregionen (VGR) ska vara länstrafikansvarig och trafikhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i VGR. Idag är Västtrafik AB
länstrafikansvarig och trafikhuvudman och bolaget ägs till
50 procent av VGR och övriga 50 procent av de kommuner
som ingår i VGR.
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Ett avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i
Västra Götalands län har förhandlats fram och avsikten är
att det ska undertecknas av regionen och kommunerna
under 2011. I avtalet förutsätts att en skatteväxling sker som
innebär en höjning av regionskatten med 43 öre och en lika
stor sänkning av kommunalskatten.
Ett viktigt steg för kulturens strategiska roll för Skövde
var det nya avtalet med VGR om Göteborgsoperans Skövdescen.

Strategiska omorganisationer
Under 2010 fick skolförvaltningen en ny ledningsorganisation. Förutom förändringar i rektorsorganisationen har förvaltningen inrättat tre nya tjänster som verksamhetschefer
och en tjänst som kvalificerad handläggare. Dessa tjänster
ersätter de tidigare två tjänsterna som rektorscoacher samt
två strategtjänster.
Socialförvaltningen har genomfört en omorganisation
och bland annat infört ett nytt chefsled. Förvaltningen är nu
organiserad i fyra avdelningar med 15 underliggande resultatenheter och ett kontor för ledning av hela förvaltningen.
Ett viktigt syfte med förändringen är att medarbetarna ska
få ett bättre stöd i sitt arbete. Det ska också leda till förbättringar för brukarna.
En ny enhet har bildats för att förbättra service och teknisk support i Skövde kulturhus. Enheten har bidragit till att
uthyrningsservice, biljettservice, kulturhusets egen interna
fastighetsservice, marknadsföring och kulturproduktioner
blivit bättre och har stärkt kulturhusets professionalitet. Systemet för biljettbokning har bytts ut. Arrangemangsenheten
har ökat antalet uthyrningar och arrangemang under 2010.
Införandet av LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom
hemvården sker under 2011. För att vara redo har kommunen under 2010 tagit fram ett förslag till organisationsförändring som kommer att utmynna i en ny områdesindelning.
Sedan årsskiftet 2009/2010 är VA-avdelningen (vatten
och avlopp) inom tekniska nämnden en egen avdelning. Det
har lett till att större fokus har kunnat läggas på de viktiga
VA-frågorna och att personalen fått en tydligare tillhörighet.

Effektiviseringar med medborgaren i fokus
En stor del av det effektiviseringsarbete som görs i Skövde
kommun går ut på att standardisera och i många fall digitalisera processer. Det handlar också om att i större utsträckning skapa förutsättningar för så kallad självservice.
Införandet av ett nytt affärssystem, den nya IT-plattformen, ett nytt intranät och ett fortsatt införande av källrapportering inom löneområdet är utvecklingsprojekt som
leder till ett mer effektivt arbetssätt.
Syftet med alla effektiviseringar är naturligtvis i förlängningen att förbättra för medborgaren. Ett exempel är tekniska nämndens förbättringar och effektiviseringar av sina
anläggningar. Vid en avgiftsjämförelse mellan landets samtliga kommuner har Skövde elnät den lägsta elnätavgiften
och VA den tolfte lägsta inom sitt område.
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Miljönämnden har arbetat med att förbättra sin service.
Bland annat har man utvecklat hemsidan och medverkat i
företagarfrukostar, informationsaktiviteter för fastighetsägare, entreprenörer och jordbrukare. Utveckling har skett av
kundtjänst för att kunna lämna ännu bättre service.

Jämställdhet, rättvisa och ledarskap
Inom området jämställdhet och mångfald har bland annat
projektet ”Värdegrund Väst” genomförts i samarbete med
Europeiska socialfonden och Skådebanan Västra Götaland.
Ett annat projekt som startade hösten 2010 i syfte att
stärka mångfaldsperspektivet är KIA-projektet. KIA står för
kreativ intervention i arbetslivet. I projektet deltar 10 chefer
från olika verksamheter. Gruppen arbetar under 18 månader
med mångfaldsperspektivet. Målet är att stärka och tjänsteutveckla chefer i mångfaldsarbetet samt öka kunskapen i
mångfaldsfrågan. På sikt ska Skövde kommun arbeta fram
en modell för hur mångfaldsarbetet kan integreras i hela
kommunen.
Kulturum, som ska bygga broar mellan skolan och kulturlivet, har lagt extra fokus på genus och jämställdhet
under 2010. Bland annat bjöds elever på lågstadiet in till
teaterföreställningen ”Så gör prinsessor”, som utmanar föreställningarna om manligt och kvinnligt. Man arbetade
även med Barnkonventionen och alla människors lika
värde, vilket gjorde att Kulturum fick Skövde kommuns
jämställdhetspris för 2010.

Ett av fritidsnämndens prioriterade mål för verksamheten är att skapa rättvisa förhållanden för föreningslivet. För
detta krävs mycket arbete med föreningsbidragen. En beskrivning av nuläget startade under hösten i enlighet med
kommunfullmäktiges uppdrag.
Under 2010 startade också arbetet med att ta fram en
kommungemensam medarbetaridé. För att få underlag till
innehåll och inriktning har ett flertal åtgärder vidtagits. Ett
chefsseminarium om medarbetarskap genomfördes under
medverkan av professor Stefan Tengby. En workshop med
övervägande representation av medarbetare anordnades
också. Utifrån ett gemensamt koncept har medarbetarskap
diskuterats på samtliga arbetsplatsträffar i kommunen.
Ett program för introduktionen av chefer sjösattes och
genomfördes med en grupp under våren och en under hösten. Programmet är gemensamt för hela kommunen. Under
hösten togs ett underlag fram för att handla upp ett program
för utveckling av ledare, också det gemensamt för hela
kommunen.

Intern kontroll
Under hösten 2010 utbildades nyckelpersoner i intern kontroll. Intern kontroll är ett begrepp som står för att med rimlig säkerhet ha kontroll över och kunna styra såväl
verksamhet som ekonomi. En god intern kontroll skapar
trygghet. Skövde kommun har som ambition att på ett mer
systematiskt sätt arbeta med intern kontroll i utvecklingen
av verksamheten.
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4. Uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella mål
Enligt kommunallagen ska kommunen driva sin verksamhet
med god ekonomisk hushållning. Lagen gäller för hela den
kommunala koncernen, alltså också för verksamheter som bedrivs genom andra juridiska personer. För att leva upp till en
god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat
om finansiella mål för Skövde kommun och mål och riktlinjer
för verksamheten i Skövde kommun. Kommunalförbunden ska
enligt kommunallagen anta egna finansiella mål och mål och
riktlinjer för verksamheten. De följs upp i kommunalförbundens årsredovisningar. Kommunfullmäktige antar bolagens
finansiella mål och anger dem i ägardirektiven för respektive
bolag. De följs upp i bolagens årsredovisningar.

Skövde kommun har antagit tre finansiella mål för sin
ekonomi. Målen samverkar genom att ett positivt resultat
ökar möjligheterna att skattefinansiera investeringarna. En
god budgetföljsamhet i verksamheten bidrar till att nå resultatmålet.

Mål nr 1:
Årets resultat ska i genomsnitt under mandatperioden motsvara två procent av skatter och bidrag.

Uppföljning 2010:
Resultatet för 2010 var 97 mnkr (2009, 47 mnkr). Resultatet
motsvarar 4,4 procent av skatter och bidrag (2009, 2,3 procent). Genomsnittet för mandatperioden 2007-2010 är 2,5
procent och målet på två procent har därmed infriats.

Mål nr 2:
Investeringar ska skattefinansieras eller finansieras med
frigjort kapital. Undantag kan göras för strategiska framtidsinvesteringar, taxefinansierad verksamhet och lönsamma investeringar.

Uppföljning 2010:
Under 2010 genomfördes investeringar till ett belopp om
176 mnkr. I beloppet ingår exploateringar med 17 mnkr.
Årets resultat på 97 mnkr tillsammans med årets avskrivningar på 138 mnkr blir 234 mnkr vilket väl täcker finansieSkövde – Årsredovisning 2010

ringsbehovet på 176 mnkr. Målet om att finansiera investeringar med egna medel nås därmed för 2010.
Investeringen i Arena Skövde under mandatperioden bedöms som viktig för Skövdes utveckling. Den är finansierad
med lån i enlighet med ett beslut i kommunfullmäktige.
Övervägande delen av övriga investeringar är finansierade
med egna medel. Behovet att investera i nya förskolor har
varit stort under mandatperioden, både som en effekt av att
Skövde växer och av att flera förskolor brann under 2006.
Målet att finansiera investeringar med egna medel når vi
därför inte för mandatperioden. Skattefinansieringsgraden
för mandatperioden, exklusive Arena Skövde, är 86 procent.

Mål nr 3:
God budgetföljsamhet

Uppföljning 2010:
Eftersom målet inte är definierat på ett tydligt sätt görs en
bedömning av budgetföljsamheten med avseende på resultatbudgeten och investeringsbudgeten.
Sammantaget för kommunens förvaltningar är budgetföljsamheten för resultatet god även om större avvikelser
finns per nämnd. Det sammanlagda resultatet avviker 1,5
procent mot driftbudgeten. Avvikelserna för tidigare år i
mandatperioden har varit lägre. Målet om god budgetföljsamhet avseende resultatbudgeten bedöms därför vara uppnått.
Investeringsbudgeten för 2010 uppgick till 422 mnkr. Utfallet blev 244 mnkr lägre. Merparten av budgeterade investeringar som inte genomförts under året kommer enligt
plan att genomföras under 2011. Budgetavvikelserna för
övriga år i mandatperioden har också varit stora. Målet om
god budgetföljsamhet avseende investeringsbudgeten bedöms därför inte vara uppnått.
De stora budgetavvikelserna för investeringar är ett problem i styrningen av ekonomin. Under 2010 startade ett arbete med att se över rutinerna kring planering och
uppföljning av investeringarna. Arbetet kommer att fortsätta
under 2011 med hög prioritet.
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5. Uppföljning av kommunfullmäktiges fyra prioriterade verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har beslutat om fyra prioriterade verksamhetsmål för de kommunala förvaltningarna. Samtliga
nämnder har i sina verksamhetsplaner utgått från fullmäktiges mål. Målen är långsiktiga och är inte uttryckta i mätbara
tal. Bedömningen av om målen har infriats blir därför delvis
en subjektiv värdering av genomfört arbete. Under detta avsnitt redovisas ett urval av aktiviteter som genomförts under
året i syfte att uppnå målen tillsammans med några utvalda
nyckeltal.

Kommunstyrelsens andra delmål är att ”Skövde ska vara
ett starkt varumärke – både som geografiskt område och
som organisation”. För att nå det målet startade under hösten 2010 ett arbete med att ta fram en varumärkesplattform.
Syftet är dels att öka invånarnas stolthet över sin stad, dels
att öka kännedomen om Skövde nationellt. Arbetet ska redovisas under 2011. Projekt som ”Vision Skövde 2025”,
som kommunfullmäktige fattade beslut om 2010, och
”Handelskraft Skövde” har stärkt varumärket Skövde.

Den ledande kommunen

Viktig samverkan

Mål 1:
Skövde ska vara den ledande kommunen i Skaraborg och
utgöra ett aktivt komplement till Göteborg och övriga delregioner i Västra Götaland.

Uppföljning 2010:
Skövdes roll som den kommun som leder och driver utvecklingen i Skaraborg har förstärkts under mandatperioden. Ett mått på det är att folkmängden och handeln ökar
mer i Skövde än i övriga kommuner i Skaraborg.
Kommunstyrelsen har brutit ner det övergripande målet i
två delmål. Det första är att ”Skövde ska växa”. Under 2010
ökade folkmängden med 418 personer till 51 402 invånare.
Under hela mandatperioden har ökningen varit 1 249 personer, eller 312 personer om året. Om man ser till hela mandatperioden har Skövde alltså nått målet att öka med minst
300 invånare per år. Det är en bra grund för fortsatt utveckling.
Däremot är målsättningen med 200 nya bostäder per år
inte nådd. För 2010 är siffran 37 småhus och inga lägenheter. För mandatperioden är genomsnittet högre med 128 nya
bostäder per år. Orsakerna är flera, bland annat har överklaganden av detaljplaner skjutit på flera byggstarter. Positivt i
sammanhanget är att byggnation i ett antal nya områden är
på gång. Ett brett urval boendemöjligheter ökar livskvaliteten för Skövdes invånare.

I Skövde kommun är det i dag självklart att ställa sig frågan
om ett utvecklingsarbete ska drivas i samarbete med andra.
Det handlar om samverkan inom kommunen, med andra
kommuner och Västra Götalandsregionen, det lokala näringslivet, den ideella sektorn och medborgare.
Exempel på samverkansprojekt som initierats av kommunstyrelsen är visionsarbetet, planarbetet för stadskärnans
utveckling och arbetet med att bilda kommunalförbundet
Miljösamverkan Östra Skaraborg.
Under året har också samverkan med näringslivet formaliserats i en gemensam avsiktsförklaring undertecknad av
kommunstyrelsen och den lokala näringslivsorganisationen
Näringslivsforum. Skövde kommun har även tagit initiativet till bildandet av Skövde Cityförening, som är en sammanslutning av fastighetsägare och handlare i city. En
cityledare med ansvar för att utveckla centrumkärnan i
Skövde är anställd på 100 procent. Ytterligare ett initiativ är
arbetet med att ta fram en plattform för dialog med försvarsmakten.

Skapa attraktionskraft
Flera projekt bedrivs för att öka Skövdes attraktivitet.
Något som kan bidra till att stärka och utveckla Skövdes
varumärke är att byggnadsnämndens deltar i ett nationellt
träbyggnadsprojekt med syftet att bygga flervåningshus
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med träkonstruktion. Det kan bli aktuellt i något av de nya
områden som nu planeras i Skövde.
Ett annat utvecklingsprojekt är kulturnämndens arbete
med att lyfta fram varumärket Skövde kulturhus tydligare,
bland annat genom en ombyggnad av entréplanet. Kulturen
spelar en viktig roll i att skapa tillväxt. Arena Skövde och
Billingens fritidsområde är andra resurser som gör Skövde
attraktivt att leva i och besöka.
Omvårdnadsnämnden driver i samarbete med Folkhälsorådet EU-projektet Livskvalitet 60+ som är en del av programmet Europé for Citizens. Syftet är att öka seniorers
möjlighet att själva forma och ta ansvar för sin ålderdom.
Nämnden ingår också i en forskningsstudie om mobbning
på arbetsplatser. Deltagandet ska på sikt bidra till att utveckla kommunens personalpolitik och stärka rollen som en
bra arbetsgivare. Skolnämnden och utbildningsnämnden arbetar med att profilera Skövde som en utbildningsstad i nationell toppklass.

Sammanfattning
Under hela mandatperioden har mycket arbete gjorts för att
Skövde ska nå upp till målet att vara den ledande kommunen i Skaraborg. Arbetet har fortsatt under 2010 med bland
annat varumärkesarbete, samarbete med andra kommuner
och med det lokala näringslivet, samt flera satsningar på att
utveckla livsmiljön och livskvaliteten i Skövde. Tillväxten
mätt i invånarantal och ökad handel är bevis på att Skövde
är attraktivt och skapar möjlighet för fortsatt utveckling.
Byggandet av nya bostäder är ett område där de kvantitativa
målen inte nås, men flera nya områden ligger i planeringsfasen. Målet bedöms som delvis uppnått.

Utbildning av toppklass
Skövde ska kunna erbjuda utbildning till alla. Från förskola
till högskola ska kvaliteten på utbildningen vara av nationell toppklass.

Uppföljning 2010:
Mål 2: Nyckeltal för grundskola och gymnasieskola

(uppgifter från Skolverket)

genomsnittliga meritvärdet årskurs 9 i grundskolan
2010
210,3
201,2
206,3

2009
206,1
201,8
209,6

2008
211,3
204,7
207,5

2007
201,5
200,9
207,3

2006
203,6
200,8
206,8

andel behöriga elever till gymnasieskolan
i procent
Skövde
Jämförbara kommuner*
Riket
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2010
91,5
85,5
87,5

2009
87,8
86,7
88,8

för de gymnasieelever som fått slutbetyg
Skövde
90 percentilen*
Kommuner 50 000-99 999 inv.**
Riket

2010
14,1
14,8
13,9
14,0

2009
14,2
14,7
14,0
14,0

2008
14,3
14,8
13,9
14,0

2007
14,0
14,7
13,9
14,0

2006
14,2
14,7
14,0
14,0

2007
87,8
83
82

2006
86,3
82
82

andel gymnasieelever med slutbetyg
inom fyra år i procent
2010
Skövde
89,5
Kommuner 50 000-99 999 inv.** 85
Riket
84

2009
87,5
84
83

2008
85,6
83
83

* För de 10 % kommuner med bäst resultat i Sverige.
** Kommuner likvärda i struktur (befolkningens utbildningsbakgrund etc.)

Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet stärker både individen och Skövde som helhet. En grundskola i nationell
toppklass definieras som en skola som ger bra förutsättningar för elevens lärande. Det betyder bland annat att varje
elev ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och mötas
av höga förväntningar. Målet mäts genom den nationella
SALSA-statistiken.
Nationell toppklass när det gäller gymnasieskolan innebär att man tillhör de 10 procent kommuner i landet med
bästa studieresultat. En central framgångsfaktor är att ha
välutbildade och engagerade lärare med hög förmåga att
undervisa. Därför satsar Skövde kommun löpnande på olika
aktiviteter för att utveckla den pedagogiska förmågan hos
lärarna.

Vidareutbildning för lärare

Mål 2:

Skövde
Jämförbara kommuner*
Riket

genomsnittliga betygspoäng

2008
90,3
86,6
88,5

2007
88,4
87,6
89,1

2006
89
88,5
89,5

Skolnämndens mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar ska nå de individuella och nationella målen, samt att
de kommunala skolorna redovisar de bästa resultaten i form
av kunskaper och meritvärden. Målen utvärderas bland
annat utifrån hur många elever som är behöriga till gymnasieskolan och hur många som nått de nationella målen, men
också hur elevernas närvaro och trivsel ser ut och hur välutbildade lärarna är.
År 2010 var 91,5 procent av de elever som gick ur
grundskolan behöriga till gymnasieskolan. Detta värde har
förbättrats jämfört med föregående år. När det gäller antal
elever som uppnått de nationella målen i årskurs 3 och 5
ligger siffrorna över riksgenomsnittet. Värt att notera är att
några skolor har nått målen fullt ut. Ett antal lärare, förskollärare och barnskötare har under året medverkat i kompetenshöjande utbildningar i form av Lärarlyftet och
Förskollärarelyftet.
Den genomsnittliga betygspoängen för elever på gymnasiet ligger över medelnivån i landet, men tillhör inte de
10 procent kommuner med bäst studieresultat. En förklaring är att allt fler elever i Skövde läser fler och svårare kurser. Andelen elever som fullföljt gymnasieutbildningen
ligger på 89,5 procent, alltså över målet på 88 procent och
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strax under de 90 procent som är resultatet för kommuner i
nationell toppklass. Den genomsnittliga elevnärvaron har
gått ned något till 88 procent och når inte målet på 90 procent.

Lust att lära
En åtgärd för att nå utbildningsnämndens mål i framtiden är
ett projekt som under hösten startades i samverkan med
Linnéuniversitet i Växjö – ”Lärarens bemötande – elevens
motivation”. Syftet är att medvetandegöra lärare om vikten
av goda, professionella relationer med eleverna. Lärare och
skolpersonal har också deltagit i Lärarlyftet.
Medarbetarna på gymnasiet har under hösten 2010 arbetat intensivt med att sätta sig in i den nya reformerade
gymnasieskolan Gymnasium 2011. I ett samarbete mellan
folkhälsorådet och skolförvaltningen har dessutom en utbildning i SET (Social och Emotionell Träning) genomförts
och ett pilotprojekt med namnet ”Lust till lärande” startats.
Folkhälsorådet och utbildningsförvaltningen har också kartlagt gymnasieungdomars psykiska hälsa.

Sammanfattning
Målet att vara i nationell toppklass nås på vissa områden,
men inte alla. Graden av måluppfyllelse varierar också
under mandatperioden. Under 2010 har olika åtgärder gjorts
för att höja kvaliteten på utbildningen, förbättra resultaten
och öka engagemanget hos lärare och elev, bland annat har
personal deltagit i kompetenshöjande utbildningar som ska
bidra till ökad måluppfyllelse och trivsel i skolan.

Valmöjlighet under hela livet
Mål 3:
Skövde ska erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter
under hela livet. Inom skolan, äldreomsorgen och övrig
service ska valmöjligheter finnas så långt det är möjligt.

Uppföljning 2010
äldreomsorg
I juni 2010 beslutade omvårdnadsnämnden att införa valfrihetssystem (enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV) inom
hemvården från och med januari 2011. Valfrihetssystemet
innebär att invånare som har beviljats hemtjänst eller hemsjukvård har rätt att välja vem som ska utföra insatserna.
Syftet är att ge medborgaren ökad valfrihet, säkerställa en
god kvalitet och stimulera till fler arbetsgivare.
Under våren 2010 togs kvalitetskriterier, uppföljning,
regelsystem och konsekvensbeskrivningar fram, och under
hösten har ansökningshandlingar och dokument färdigställts. Ytterligare insatser planeras under 2011. Berörd personal ska utbildas och informeras. Anställda vid
omvårdnadsförvaltningen som vill starta företag som utför
hemvårdstjänster enligt valfrihetssystemet har erbjudits utbildning i företagande (intresset har hittills varit lågt för utbildningarna). Befintliga företag har bjudits in till en
informationsträff som ordnas i samarbete mellan omvårdnads- förvaltningen och närings- och samhällsbyggnadsenheten. Dessutom planeras ytterligare information i
medierna.

skola
Ett av skolnämndens mål är att alla högstadieskolor ska ha
en profilklass dit samtliga elever i kommunen kan söka.
Inför höstterminen 2010 arbetade alla skolor fram sådana
profiler och eleverna har för första gången fått välja bland
de olika profilerna. En folder där de olika skolenheternas
profiler presenteras distribuerades till eleverna inför läsåret
2010/2011. Skolnämnden har också som mål att det ska finnas förskolor och skolor på landsbygden. Målen utvärderas
genom vilka profiler som finns på förskolor och skolor och
genom att mäta hur många som sökt en skola utanför sitt
eget upptagningsområde. Båda målen anses vara uppfyllda.
Utbildningsnämndens mål är att erbjuda ett brett utbud
av utbildningsprogram och kurser i gymnasieskolan, gym-
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nasiesärskolan och vuxenutbildningen. I vilken grad målet
uppnåtts mäts genom hur stor andel av elever på gymnasieskolan som kommer in på sitt förstahandsval. Nämndens mål
är 85 procent. Vid antagningen hösten 2010 hamnade siffran
på 74 procent. Nämndens mål har alltså inte nåtts.

skilda förskolor och skolor. En friskola har fått tillstånd att
starta. Under hösten gick en annan friskola i konkurs och förvaltningen tog över ansvaret för eleverna.

övrig service

Utbildningsnämnden intar en positiv attityd till friskolor och
externa vuxenutbildningsanordnare som erbjuder ett komplement till den utbildning som kommunen producerar. Verksamheten har varit konkurrensutsatt tidigare under mandatperioden och konkurrensen har ökat ytterligare under 2010.
Under året har nämnden tagit ställning till åtta ansökningar
från friskolor om utökning eller nystart. Av dessa tillstyrktes
tre. Antalet elevplatser på friskolor i kommunen har nästan
fördubblats sedan mandatperiodens början: från 277 platser i
årskurs 1 hösten 2007 till 549 platser hösten 2010. Ett av
nämndens mål är att minst 40 procent av Vuxenutbildning
Skövdes yrkesutbildning ska vara externt upphandlad. 2010
är siffran 62 procent, det vill säga långt över målet.
Andra exempel på hur verksamheten konkurrensutsatts är
att tekniska nämnden arbetar med att renodla ett beställar/utförarsystem som ska skapa tydlighet i förväntningar och krav.
Under 2010 har upphandling av all företagshälsovård skett
och delar av Skövde kommuns kravhantering har lagts ut till
Intrum Justitia. Byggnadsnämnden avstår numera från att åta
sig uppdrag inom kart- och mätningsområdet som andra konsulter kan utföra. Kulturnämnden konstaterar att flera nya privata skolor för musikundervisning har startat.

Åtgärder för att öka invånarnas valfrihet görs också på en rad
andra områden. ”Fixar-Malte”, ”Handtaget” och ”Transporttjänst” är exempel på verksamheter som underlättar livet för
äldre och handikappade. De utförs av arbetsmarknadsenheten
och gör det möjligt för människor att bo kvar i egna boenden,
förebygger olyckor och underlättar social samvaro. Tekniska
nämnden utvecklar gång- och cykelvägar och busslinjer för
att skapa alternativ till bilen. Utbyggnaden av kommunens
fibernät ökar valmöjligheterna när de det gäller tjänster inom
data, telefoni och tv. Kulturnämnden erbjuder låntagaren att
välja mellan digitala och analoga medier och har gett dyslektiker möjligheten att ladda ned talböcker hemifrån. Fritidsnämnden stimulerar bland annat nya föreningar och uppmuntrar unga att göra egna arrangemang. Man har också satsat på nya badbryggor i Lången och Sjötorpssjön och under
den snörika vintern anlagt skidspår i ytterområdena.

Sammanfattning
Verksamheterna inom skola och äldreomsorg är viktiga för att
öka varje invånares valmöjligheter, egenmakt och livskvalitet.
En rad olika åtgärder för att nå målet har gjorts under mandatperioden och arbetet fortsätter. Införandet av valfrihetssystem
inom hemvården är ett exempel under 2010. Profilklasser på
varje högstadieskola är ett annat. Andra åtgärder med syftet
att öka valmöjligheterna är ”Fixar-Malte”, utvecklade gångoch cykelvägar, utbyggt fibernät, utlåning av digitala medier
på biblioteket och satsningar inom fritidsutbudet. Målet bedöms som delvis uppnått.

Bäst valuta för skattemedlen
Mål 4:
Skövde kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas
för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.

Uppföljning 2010
Arbetet med att konkurrensutsätta kommunens olika verksamheter har pågått under mandatperioden. Inom omvårdnadsnämnden upphandlas drift av gruppbostäder inom LSS.
Under 2010 har förvaltningen arbetat fram underlag för upphandling, förslag till vilka enheter som är aktuella och informerat fack, handikappföreningar och andra berörda. Under
året har nämnden fattat beslut om att lämna ut tre gruppbostäder på entreprenad.
Skolnämndens mål är att den egna verksamheten ska erbjuda ett brett utbud av pedagogiska verksamheter med hög
kvalitet som tål att konkurrensutsättas, samtidigt som även
andra ska ha möjlighet att driva skolverksamhet. Under året
har flera intressenter frågat efter information om att starta en-
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Fördubbling av elevplatser

Sammanfattning
Arbetet med att ge medborgarna bästa valuta för skattemedlen
genom att konkurrensutsätta kommunens olika verksamheter
fortgår löpande. Exempel där målet uppnåtts är att är antalet
elevplatser i friskolor nästan har fördubblats under mandatperioden. Ett annat är att omsorgsnämnden under 2010 fattat
beslut om att lämna ut tre gruppbostäder på entreprenad. Konkurrensutsättning innebär inte per automatik att en privat
aktör får uppdraget. I flera fall där verksamhet har konkurrensutsatts har kommunal drift visat sig vara mest kostnadseffektiv.
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6. Kommunfullmäktiges prioriterade uppdrag 2010
Kommunfullmäktige beslutade i budget och strategisk plan
för perioden 2010 – 2012 om sju prioriterade uppdrag för
verksamhetsåret 2010. Uppdragen redovisas nedan.

Uppdrag 3: Konkurrensutsättning och
entreprenörskap

Uppdrag 1: Samordning mellan förvaltningar
och nämnder

Mål: Att stimulera och ge ett tydligt regelverk för konkur-

rensutsättning och entreprenörskap inom den kommunala
organisationen.

Mål: Kommunens verksamhet ska effektiviseras med minst

en procent per år.

Uppdrag: Kommunstyrelsen ska, i samverkan med berörda

nämnder, utarbeta styrdokument för konkurrensutsättning
och entreprenörskap.
Uppdrag: Kommunens samtliga nämnder ska bidra till

strukturella förändringar i och mellan nämnder för ökad
samordning och förbättrad kvalitet. Arbetet leds av kommundirektören.
Syftet med arbetet som pågått under mandatperioden är
att hitta strukturella effektviseringar genom att hitta kostnadseffektiva sätt att samordna utvalda delar av kommunens administrativa processer. Det kan till exempel handla
om att införa moderna IT-stöd i ledningsarbetet och om att
samordna förvaltningarnas verksamhetsplanering. Som en
följd av den ekonomiska krisen och den budgetjustering
som gjordes med anledning av den utgick uppdraget under
2010.

Uppdrag 2: Omvårdnad
Mål: Antalet deltagare i omvårdnadsnämndens träffpunkter

Ett regelverk för konkurrensutsättning har tagits fram
och under 2010 beslutade kommunfullmäktige både om en
policy och om riktlinjer för konkurrensutsättning. Från och
med första januari 2010 är den kommunala organisationen
indelad i resultatenheter. På det sättet får nämnderna bättre
förutsättningar att konkurrenspröva sina verksamheter och
stimulera entreprenörskap.

Uppdrag 4: Träffpunkter för unga
Mål: Utveckla träffpunkter för unga i Skövde kommun.

Uppdrag: LQ-gruppens nämnder, fritidsnämnd, skolnämnd, utbildningsnämnd, socialnämnd och kulturnämnd
ska ta fram ett program för utveckling av träffpunkter för
unga.

ska öka, samtidigt som antalet seniorboende ska öka.

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen genom ökad kvalitet och

flexibilitet. Alternativa byggentreprenörer ska stimuleras att
deltaga i framtagandet.
Träffpunkterna för pensionärer är mycket populära och
välbesökta av invånarna i Skövde. Omvårdnadsnämndens
uppfattning är att taket snart är nått när det gäller hur många
besökare man kan ta emot i lokalerna under en dag. Antalet
besök under 2010 var 56 956. Den lilla minskningen med 1
612 besök jämfört med 2009 beror på att ett antal Träffpunkter tvingades stänga under period då vinterkräksjukan
härjade. Utan dessa omständigheter hade antalet deltagare
med stor sannolikhet fortsatt att öka.
I ett gemensamt uppdrag med Närings- och samhällsbyggnadsenheten utvecklar och stimulerar omvårdnadsnämnden byggandet av seniorboenden. En kartläggning av
medborgarnas intresse och behov genomfördes under 2010.
Dialog har bland annat förts med Skövdebostäder. Omvårdnadsnämnden har också påbörjat ett arbete för att utöka
samarbetet med den ideella sektorn. En styrgrupp är tillsatt
för att utveckla frivilligarbetet inom äldreomsorgen.

Under 2010 har skolförvaltningen haft ansvar för LQ –
Livskvalitet för unga. I juni tillsattes en ungdomsstrateg och
under året har också arbetet med att skapa ett Ungdomens
hus inletts. Under våren fattade skolnämnden beslut om att
anpassa fritidsgårdarnas organisation så att även ungdomarna på Östermalm får tillgång till en fritidsgård. Fritidsgården startade sin verksamhet i augusti och ligger
organisatoriskt tillsammans med Skultorps fritidsgård.
Under hösten låg fokus på att ta fram ett ungdomspolitiskt
program. Ett förslag är på väg till kommunfullmäktige.

Uppdrag 5: Lokala miljöfrågan
Mål: Att öka den totala mängden försåld fordonsgas i

Skövde till minst 300 000 m3 2011. Kollektivtrafiken ska
ha en klar miljöprofil. Busstrafiken ska därför ges möjlighet att tanka fordonsgas i Skövde.

Uppdrag: Tekniska nämnden och kommunstyrelsen ansvarar för de samhälls- och marknadsutvecklande åtgärder som
leder till måluppfyllelse.
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Den förste oktober var det premiär för biogasdrivna bussar i Skövdes stadstrafik. Nu pågår överläggningar med
Västtrafik AB om att all Skövdestationerad linjebusstrafik
ska drivas fossilfritt från och med det nya avtalet om linjetrafik som börjar gälla 2014.
Tekniska nämndens arbete med en planerad utbyggnad
av biogasanläggningen som har pågått under hela mandatperioden fortsätter. En utbyggnad är ett långsiktigt sätt att
skapa bättre tillgång på biogas på den lokala marknaden
och att på ett miljömässigt bra sätt förädla restprodukter
från andra verksamheter i kommunen.
En explosion i hygieniseringsbyggnaden invid den befintliga biogasanläggningen under våren påverkade arbetet.
Under hösten kunde ingen gasproduktion ske i anläggningen. Den gas som bildats av det kommunala avloppsslammet uppgraderades och såldes istället. Trots dessa
problem har 330 235 m3 fordonsgas sålts i Skövde under
2010.

Uppdrag 6: Förvaltning av fastigheter
Mål: En effektiv fastighetsförvaltning.

Uppdrag: Tekniska nämnden ska bilda en väl avgränsad
resultatenhet av Skövde kommuns fastigheter per 1 januari
2010. Tekniska nämnden ska i samarbete med Kommunstyrelsen göra en översyn av principer för internhyror och
regler för vad som ska redovisas som underhåll respektive
investering. Målsättningen är att modellen för internhyror
ska ge verksamheterna en rättvisande kostnadsbild men
även uppmuntra till energibesparingar. Förändringar i regelverk ska gälla fr.o.m. 1 januari 2011.

Fastighetsenheten under tekniska nämnden är en resultatenhet. Tekniska nämnden har tagit fram underlag för beslut
om ett förändrat system för internhyror. Målsättningen är ett
långsiktigt hållbart system där utrymme finns för förebyggande insatser. Det nya regelverket kan gälla fr.o.m.
budgetåret 2012 om nödvändiga politiska beslut fattas
under 2011.
Under året har också arbetet med energieffektiviseringar
fortsatt. De investeringar som gjorts beräknas att under
2011 ge besparingar motsvarande 3 procent av den totala
energiförbrukningen.

Uppdrag 7: Tillgänglighetsanpassning
Uppdrag: Samtliga nämnder har ett ansvar att undanröja
enkelt åtgärdade hinder för tillgänglighet. Med tillgänglighet förstås såväl fysisk tillgänglighet, information och kommunikation samt en tillgänglig verksamhet.

Under 2010 har flera förändringar genomförts på Skövde
kommuns webbplats för att öka tillgängligheten för medborgarna. Ett exempel är funktionen ”Readspeaker” som innebär att besökaren kan lyssna sig igenom webbplatsen.
Inom kollektivtrafiken har stora satsningar gjorts. I stadsbussar och på större hållplatser har till exempel informationen anpassats och förbättrats. Med de ombyggnationer som
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påbörjats under 2010 och slutförs under 2011 kommer
samtliga utom fem hållplatser med 100 eller fler påstigande
vara tillgänglighetsanpassade.
Vidare har byggnadsnämnden tillsammans med en
konsult startat ett särskilt projekt för att öka tillgängligheten. Bland annat har tillgängligheten i äldreboenden förbättrats. Till grund för arbetet ligger en tidigare gjord utredning
av Skövdes centrum ur tillgänglighetsperspektiv. Nämnden
har också tydliggjort tillgänglighetsfrågorna på ett bättre
sätt än tidigare vid bland annat bygglovsprövningar. Nämnden förbereder också en utbildningsdag om tillgänglighet.
Stadsbiblioteket har varit drivande i ett projekt som innebär att dyslektiker kan ladda ner böcker direkt från Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Biblioteket har också på
andra områden arbetat med teknikutveckling som förbättrar
tillgängligheten.

Fokus på onödig ohälsa
Den planerade ombyggnaden av Skövde kulturhus kommer
att innebära både bättre fysisk tillgänglighet och bättre informationsmöjligheter. Kulturnämnden har också ökat tillgängligheten genom det mobila galleriet och utveckling av
bibliotekens digitala erbjudanden för till exempel dyslektiker.
Omvårdnadsnämnden genomförde under 2010 en utbildningsdag för chefer kring tillgänglighetsfrågor. Särskilt
fokus låg på folkhälsorådets rapport ”Onödig ohälsa”. Den
visar bland annat att brist på tillgänglighet leder till just
onödig ohälsa. Nämnden har även arbetat med förbättringar
i den fysiska tillgängligheten i äldreboenden, inventerat
Träffpunkterna ur tillgänglighetsperspektiv och tagit fram
broschyrer om bland annat LSS på lättläst svenska.
Skolförvaltningen har påbörjat ett långsiktigt arbete
med att öka tillgängligheten. Det innebär bland annat att informationsmaterial ska vara skrivet på lättläst svenska,
ökad användning av tekniska hjälpmedel, till exempel så
kallade Daisyspelare som underlättar läsinlärning, och en
ökad anpassning av aktiviteter i skolan.

Valmöjligheter för alla
Utbildningsnämndens mål är att ge elever med funktionsnedsättning samma valmöjligheter och förutsättningar som
övriga elever. För att nå målen individanpassas såväl verksamheten som tillgången till personellt, planeringsmässigt
och tekniskt stöd. På Västerhöjdsgymnasiet har till exempel
dörröppnare, ledstänger och kontrastmarkeringar kommit
till. Ljudsaneringen av ett trapphus och ett klassrum på Kavelbrogymnasiet har avsevärt förbättrat tillgängligheten för
elever med hörselnedsättning.
Med Skövde som värdkommun startade socialförvaltningen under 2010 en kommungemensam socialjour med
elva andra kommuner. Syftet med jouren är att invånarna
ska kunna få det stöd de behöver även under tider då socialnämndernas förvaltningskontor är stängt.
Tekniska nämnden har under året inventerat kommunens samtliga fastigheter och åtgärdat så kallade lätt avhjälpta hinder på cirka 30 fastigheter. Lekplatsen “Lilla
Sommarland” i Ryd har renoverats och gjorts tillgänglig för
barn med funktionsnedsättningar.
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7 Viktiga framtidsfrågor
Skövde växer. Att vara en tillväxtkommun innebär ekonomiska
fördelar på lite längre sikt i form av ett ökat skatteunderlag. Det
i sin tur skapar goda förutsättningar för kommunen att ge invånarna den samhällsservice som behövs för att människor ska
uppleva att det är bra att bo i Skövde. På kort sikt innebär tillväxt dock att kostnaderna ökar.

Att vi blir fler Skövdebor innebär bland annat att behovet av
fler bostäder ökar, att det är nödvändigt att investera i infrastruktur och att fler barn behöver barnomsorg och skola. Samtidigt är åldersstrukturen sådan i Skövde, liksom i övriga
Sverige, att vi blir allt fler äldre. Det kräver en ökning av
verksamheten inom äldreomsorgen.
Sedan flera år tillbaka har Skövde kommun en stabil ekonomisk grund att stå på. Under flera år har kommunen arbetat
med att hålla nere kostnadsutvecklingen för att ha resurser för
offensiva satsningar. För att det ska vara möjligt att genom-

föra nödvändiga investeringar är det viktigt för Skövdes utveckling att detta arbete fortsätter.
I valet till kommunfullmäktige i september 2010 fick den
borgliga alliansen en majoritet av rösterna. Majoriteten har
tagit fram en programförklaring för mandatperioden 20112014. Programförklaringen utgår från Vision Skövde 2025
och är en politisk viljeinriktning med ett tydligt tillväxtfokus.

Alliansens programförklaring 2011-2014
mål för mandatperioden
1. God ekonomi med låg skatt och låga avgifter. Bud-

get i balans och med överskottsmål på två procent.
Investeringar ska egenfinansieras. Undantag kan
göras för strategiska framtidsinvesteringar. Skövde
kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.
2. Valfrihet ska erbjudas till kommuninvånarna inom

kommunens verksamhetsområden avseende såväl
serviceinnehåll som val av vem som utför den.
3. Den kommunala organisationen ska vara optimerad

för att på bästa sätt ge medborgarna en god service,
vara anpassad för olika utförare av denna samt ha
en organisation som ger egna medarbetare en möjlighet till ansvarstagande och utvecklande av verksamheten.
4. Skövde ska vara den ledande kommunen i Skara-

borg och driva utvecklingen av vårt närområde och
Västra Götalandsregionen.

5. Skövde ska utvecklas som en grön kommun. Miljö-

kunskap och miljöengagemang ska stimuleras.
6. Samverkan med den sociala sektorn ska stärkas på

alla nivåer.
7. 1000 bostäder ska byggas under mandatperioden

med olika upplåtelseformer.
8. Hela Skövde kommun ska utvecklas: centralorten,

tätorterna och landsbygden.
9. Skövde ska vara en välrenommerad utbildningsstad

med god kunskapsutveckling och förbättrade meritvärden från grundskola till högskola.
Programförklaringen i sin helhet återfinns på
webbplatsen www.skovde.se
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Den kommunala verksamheten spänner över ett stort område och påverkar
många individers vardag. I Vision Skövde 2025 finns en uttalad målsättning om
att alla invånare ska vara nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds i Skövde. Under detta avsnitt presenteras några utvalda områden som
kommunen erbjuder för att ge service och stöd till invånarna i olika livssituationer. Här kan du också läsa om nya attraktiva boendemiljöer, vad kommunens
miljöarbete fokuseras på samt hur Skövde kommun är som arbetsgivare.

34 Livskvalitet för alla
36 Attraktiva boendemiljöer
38 Miljö- och klimatarbete
41 Personalredovisning i korthet

Skövde klättrar! Statistiska Centralbyrån genomförde under 2010
sin stora medborgarundersökning. Totalt deltog 64 kommuner i
Sverige. Undersökningen mäter hur nöjda invånarna är med den
samhällsservice som kommunen erbjuder. Resultatet för Skövdes
del är mycket positivt. Skövde kom på en hedrande 7:e plats.
Vann gjorde Danderyd.
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1. Livskvalitet för alla
Förutsättningarna för att må bra och ha god hälsa påverkas
av våra livsvillkor, av de omgivande livsmiljöerna och av våra
personliga val och levnadsvanor. En kommun påverkar livsvillkor och livsmiljöer genom att till exempel erbjuda bra utbildning och attraktiva bostadsmiljöer. Därmed främjas en
god folkhälsa. Det finns ömsesidiga samband mellan hälsa
och ekonomisk tillväxt. Hälsa är en förutsättning för tillväxt
och tillväxten påverkar befolkningens hälsoläge. Enligt Folkhälsoinstitutet kostar ohälsa och olycksfall samhället över
120 miljarder kronor per år.

En kommun har en särskilt viktig roll i arbetet med att ge
barn och unga en bra start i livet och att värna om äldres
hälsa. Skövde kommun driver flera verksamheter som syftar till att skapa förutsättningar för god hälsa och livskvalitet för skövdeborna. Det handlar bland annat om att ge stöd
och omsorg i olika livssituationer. En del av verksamheterna är lagstadgade medan andra är frivilliga.

Familjecentralen Symfoni
Familjecentralen välkomnar alla föräldrar som har barn i åldern 0-6 år. Det är en mötesplats där barn och vuxna träffas
och umgås. I den öppna verksamheten får barnen leka och
pyssla, sjunga sånger och lyssna på sagor. Familjecentralen
erbjuder regelbundet föräldrautbildningar och temakvällar
med ämnen som berör barnfamiljer och tar varje år emot
ungefär 200-250 besök i veckan. Under 2010 beslutade
socialnämnden att öka personalstyrkan med ytterligare en
person.

Kojan
Socialförvaltningen och Svenska kyrkan i Skövde erbjuder
barn och ungdomar från sju års ålder att delta i stödgruppsverksamheten Kojan. Verksamheten riktar sig till barn och
unga som växer upp i familjer med missbruk. Syftet är att
bryta barnens isolering och stärka deras självkänsla. I
gruppverksamheten får barnen utifrån ett pedagogiskt program med samtal, övningar, lekar och rollspel möjligheten
att möta andra barn i samma situation och dela sina upp-
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levelser och erfarenheter. Här kan barnen få hjälp att utveckla sin förmåga att uttrycka egna känslor och behov och
bli avlastade skuldkänslor. Hittills har tolv barn och ungdomar deltagit i en Kojangrupp.

Föräldrakurs för tonårsföräldrar
Komet (KOmmunikationsMETod) är ett program som socialförvaltningen erbjuder som stöd till föräldrar som tycker
det är svårt att hantera konflikter med sin tonåring. Programmet syftar till att förbättra kommunikationen och relationen mellan förälder och tonåring. Komet vänder sig till
dem som har barn i åldern 12-16 år. Programmet genomförs
i grupp och omfattar åtta träffar. Det tar sikte på att hitta
möjligheter och lösningar som ger föräldrarna praktiska
verkyg, för att relationen mellan förälder och barn ska fungera bättre. Under 2010 deltog 20 föräldrar till 14 ungdomar i Komet fördelat på tre grupper.

Stöd till personer med psykisk
funktionsnedsättning
Många drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. I
dessa situationer kan det ibland behövas extra stöd och
hjälp. Inom Skövde kommun finns två personliga ombud
dit personer med psykisk ohälsa kan vända sig för hjälp och
stöd i kontakter med samhället. Verksamheten drivs frivilligt med hjälp av statliga medel från Socialstyrelsen som
söks årligen. Under 2010 hade 50 personer kontakt med
ombuden.

Internationella adoptioner
Internationella adoptioner sker numer nästan uteslutande i
situationer med ofrivillig barnlöshet. En förutsättning för att
adoptera internationellt är att socialnämndens utskott lämnar ett medgivande till de sökande. För ett medgivande behövs ett omfattande beslutsunderlag – en medgivandeutredning. Under 2010 har fyra barn kommit till sina nya
familjer i Skövde och tre sökande par har fått ett medgivande av socialnämnden. Totalt väntar i december 2010 åtta
familjer på barn.
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Stöttepelaren
När livet är svårt finns det en lång rad med stöd vilka man kan vända
sig till. Problemet är att många av oss inte känner till eller vet hur man
kommer i kontakt med dem. Därför sammanställer Folkhälsorådet varje
år några av dessa stöd i foldern Stöttepelaren. Du hittar foldern på
www.skovde.se.

Träffpunkt och Fixar-Malte
För äldre eller handikappade har Skövde kommun flera
verksamheter, till exempel Fixar-Malte, Handtaget och
Träffpunkten. De ska verka för att underlätta livet och göra
det möjligt för äldre och handikappade att bo kvar i hemmet, förebygga olyckor och skador och också underlätta social samvaro för dem som annars riskerar att bli isolerade.
Fixar-Malte har cirka 1 000 ärenden varje år. Handtaget
utför service åt omkring 370 personer. På nio platser i kommunen kan man besöka Träffpunkten. Under 2010 var det
totalt 55 344 besök.

Trygghetskonsulent
I Sverige och Skövde ökar andelen äldre. För att främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden har Skövde
kommun en trygghetskonsulent sedan 2008. Verksamheten
genomförs som projekt och medel söks från Socialstyrelsen
för varje år. Till trygghetskonsulenten kan personer vända
sig när man bland annat vill veta vilka hjälpinsatser som

finns eller vill ha hjälp att få kontakt med rätt person inom
äldreomsorgen.
Med hjälp av de statliga stimulansmedlen arbetar trygghetskonsulenten med förebyggande hembesök hos personer
som är 80 år och äldre och inte har några hjälpinsatser från
kommunens äldreomsorg sedan tidigare. Hembesöken ska
öka tryggheten och stärka de enskildas situation i deras eget
hem. Det kan ske genom information, tips och råd, till exempel om hur fallolyckor kan undvikas. Under besöket
samtalar man bland annat om hur personen upplever sitt boende, sin hälsa, sin rörelseförmåga och sitt sociala nätverk.
Utifrån personens frågor, behov och intresse informerar
trygghetskonsulenten om omvårdnadsförvaltningens olika
hjälpinsatser. Totalt har hittills ca 500 hem besökts och i
flera fall deltar även anhöriga. Trygghetskonsulenten har
tystnadsplikt.

Ideell verksamhet
För att värna om de äldres hälsa är bland annat en ökad social gemenskap viktig, liksom känslan av att vara behövd.
För att skapa goda förutsättningar för en bra frivilligverksamhet samverkar omvårdnadsförvaltningen med föreningar, organisationer och samfund. Som frivillig bestämmer man själv vad och hur mycket man vill göra och när
man vill göra sin insats. Alla frivilliga gör en värdefull insats för äldre och personer med funktionshinder. Varje insats är viktig oavsett omfattning. d

Stöd och hjälp till dig som anhörig
För den du tar hand om är din insats som anhörig ovärderlig.
Den betyder mycket för hans eller hennes livskvalitet. Men du
behöver också stöd och tid för dig själv, för att klara din egen
situation. Därför erbjuder vi nu anhörigstödet. Det vänder sig
till personer som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i
sin närhet, som är långvarigt sjuk, äldre eller har någon funktionsnedsättning.

Två tredjedelar av all vård och omsorg utförs idag av anhöriga, ett arbete som både kan vara omfattande och ske i
tysthet. För många människor är det naturligt och positivt
att hjälpa eller stötta en familjemedlem eller närstående.
Men som anhörig kan man också känna oro och förtvivlan,
eller brottas med dåligt samvete och tycka att man inte räcker till. Ofta är man långt inne i ett ”vårdande” innan man
blir medveten om att man utför ett kvalificerat arbete.
Många gånger blir den anhörige själv drabbad av till exempel sömnsvårigheter, högt blodtryck och belastningsskador.
Anhörigstödets uppgift är därför att skapa olika former av
stöd som både kan underlätta, uppmuntra och stödja. Exempelvis erbjuds anhörigcafé, tematräffar, anhöriggrupper, råd
och stöd samt taktil massage och ”må bra-stunder”.

Faktaruta:
Visste du att du räknas som anhörig också när du stödjer eller hjälper
en vän eller granne. Det behöver inte vara en make eller maka, sambo,
förälder, barn eller annan släkting.
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2. Attraktiva boendemiljöer
Att skapa förutsättningar för attraktiva bostadsmiljöer är ett
sätt för Skövde och andra kommuner att påverka människors
livsmiljöer på ett positivt sätt. Det är viktigt att skapa bostäder som är anpassade till människors olika intressen och
behov, så att alla som önskar kan hitta ett bostadsalternativ
som passar. Skövde har haft ett par år då mycket få bostäder
har byggts. Nationellt sett har bostadsbyggandet börjat att
öka. Enligt Boverkets prognos ökar byggandet i hela landet
med drygt 50 procent från 2009 till 2011. För Skövdes del
börjar byggandet komma igång. Läget ser ljusare ut för de
närmsta fyra åren. Cirka 1 400 bostäder, varav cirka 1 000
lägenheter är planerade.

Bostadsbyggandet har tagit fart i Sverige
och i Skövde
I Sverige kommer cirka 25 500 bostäder att börja byggas
under 2010 och 28 000 bostäder 2011 enligt Boverkets prognos. Det innebär en ökning med drygt 50 procent från
2009 till 2011. Det är främst bostadsrätter som fortsätter att
öka. För Skövde är trenden densamma. Totalt släpptes 30
nya tomter till försäljning ur kommunens tomtkö under
2010 varav 14 tomter i Trädgårdsstaden och 16 i Hasselbacken. Efterfrågan på tomtmark är och har varit stor under de
senare åren. Att byggandet inte har kommit igång i den takt
som önskas har flera orsaker. Bland annat har det blivit vanligare att överklaga detaljplaner, med långa ledtider som
följd. En längre framförhållning från kommunens sida för
att exploatera nya områden behövs.
Under året som gått har AB Skövdebostäder börjat bygga
84 lägenheter i kvarteret Hästhoven med inflyttning under
2011. I Hentorp bygger PEAB flerbostadshus med 56 lä-

genheter. Under 2010 har också marken förberetts i Käpplunda Park och står nu klar att bebyggas. Bygget av 210 lägenheter kommer igång under januari 2011. Planerad
inflyttning i etapp 1 sker under 2012. Stugområdet vid
Simsjön har fått kommunalt vatten och avlopp under året.
Därmed är den första etappen av huvudledningen till området klar. Det planeras vidare för fler etapper under kommande vintersäsonger.

Skapar förutsättningar för bra boendemiljöer
För att säkra att det finns mark för bostäder och attraktiva
boendemiljöer på lång sikt har varje kommun en översiktsplan. I denna plan sätts riktlinjer upp för hur mark och vattenområden ska användas. Under 2010 startade en
revidering av översiktsplanen och som komplement till
denna plan pågår också ett arbete med att ta fram en bostadsförsörjningsplan. Arbetet planeras vara klart under
2011. Arbetet med att ta fram dessa planer har gjorts i dialog med viktiga aktörer och intressenter. Bland annat har
ungdomar fått vara med och ge synpunkter.

Trädgårdsstaden
Skövde kommun har nu siktet inställt på att växa till 60 000
invånare år 2025. För att möta invånarnas efterfrågan på
olika former av boenden byggs nu Skövdes nya stadsdel,
Trädgårdsstaden. Området blev klart att bebygga under
2010 och under hösten har de första familjerna flyttat in.
Fler är på gång. Totalt har 45 nya tomter i Trädgårdsstaden
släppts till försäljning ur kommunens tomtkö, varav 14
tomter under 2010. Det finns ett stort intresse för området.
Den nya stadsdelen ligger nära både naturen och resten av
staden. I Trädgårdsstaden görs det stora investeringar i både

Så här ser processen ut för att bygga bostäder:

1

2
Översiktsplan: Varje kommun har en översiktsplan för hur kommunens

mark- och vattenområden ska användas. Av översiktplanen framgår vilka områden som ska användas för boende. Översiktsplanen är en långsiktig planering
som sträcker sig över 10-15 år. Skövdes översiktsplan revideras under
2010/2011.
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Detaljplan: Nästa steg är att ta fram en detaljplan. Av detaljplanen
framgår hur många hus som ska byggas och av vilken typ, regler kring hur
husen ska se ut och var de ska ligga. Det tar omkring 6-8 månader att ta
fram en detaljplan. Planen kan överklagas till länsstyrelsen och därefter till
regeringen (Miljödepartementet). Ibland kan det ta flera år innan en detaljplan vinner laga kraft.
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vägar och gång- och cykelleder för att det ska vara säkert
för barn, ungdomar, vuxna och äldre att ta sig mellan till exempel skola, arbete och butiker.
Karaktäristiskt för en trädgårdsstad är en småskalig,
sammanhållen bebyggelse med tydliga gränser mot gator,
platser och omgivningar. Trädgårdsstaden i Skövde kommer
att rymma totalt 1 200 bostäder i 1-2½ våningar. Kvarter
med små flerfamiljshus blandas med kvarter med radhus,
parhus och friliggande villor. Målsättningen är att det ska
finnas hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande. Det gör att
den som vill kan bo kvar och leva i stadsdelen även om till
exempel familjeförhållanden ändras. En förskola kommer
att stå klar under 2012. Från och med december 2010 trafikeras området av kollektivtrafik.

Hentorp
För stadsdelen Hentorp pågår flera parallella arbeten. Bland
annat har PEAB börjat bygga två sjuvåningshus som totalt
kommer rymma 56 lägenheter. Lägenheterna kommer att
ligga inbäddade i en grönskande parkmiljö, där de boende
får bekvämt gång- och cykelavstånd både till Skövde centrum och till mataffär, vårdcentral etcetera, som ligger i när-

Lägenheter

Villor/grupphus

Stenhuggaren
I kvarteret Stenhuggaren – nedanför Nyströms kullar mot
Arena Skövde – planeras två flerbostadshus med vardera
åtta våningar plus garage och suterrängplan. Husen kommer
att rymma totalt 62 lägenheter. I dagsläget innehåller området en parkering men tidigare fanns här ett stenhuggeri,
därav namnet. Tillgången på centralt belägen mark för bostäder är begränsad och av de få områden som finns är
Stenhuggaren. Detaljplanen har dock blivit överklagad. Beslut väntas från Länsstyrelsen under första kvartalet 2011.

inrapporterade och faktiskt påbörjade bostäder
i riket inkl. nettotillskott genom ombyggnad

bostäder i skövde – planerad byggstart
Antal

området. Inflyttningen startar under 2011. Därutöver pågår
ett planeringsarbete för Hentorps södra delar. Där ska ca
100 nya bostäder tas fram, varav 48 planeras för en Boviera. I en Boviera ligger tre byggnader kring en inglasad
vinterträdgård, som är hjärtat i byggnaden. Varje del av
trädgården är skapad för att vara i och upplevas. Husen
byggs enligt principen för lågenergihus. Den inglasade trädgården fungerar som solfångare och värmen därifrån används i lägenheternas golvvärmesystem. Planeringsarbetet
för Hentorp södra fortsätter under 2011.

Totalt

(Källa: Boverket)
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440
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Bygglov: När väl all formalia kring detaljplanen är klar, är det dags för bygglov.
Ett beslut om bygglov tar normalt 6-8 veckor från det att fullständiga handlingar kommit in.
Bygglovet skall följa detaljplanens bestämmelser och berörda grannar skall höras. Ett bygglov kan överklagas till länsstyrelsen därefter till länsrätten, kammarrätten och till regeringsrätten. Byggnadsarbetet skall följas och kontrolleras av en kvalitetsansvarig, som ansvarar
för att kontrollen av byggen genomförs på ett rimligt sätt.

Efterfrågan styr: Kommunen skapar möjligheter
för nya bostäder genom sitt planarbete. Marknaden
avgör om det blir några nya bostäder.
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3. Miljö- och klimatarbete
Under 2010 har Skövde kommun genomfört flera satsningar
inom miljöområdet. Här redovisar vi kortfattat några viktiga
satsningar inom energiområdet. Tillgången till miljöanpassad
energi är en av de viktigaste miljöfrågorna. Bilagan Miljöredovisning 2010 beskriver miljöutvecklingen i Skövde i sin helhet
under det gångna året.

Biogas för ett grönare Skövde
Under året har stora förändringar skett när det gäller Skövdes planerade och utökade biogasanläggning. Mycket tid
och resurser har lagts ned på projektet. Skövde kommun
och Göteborg Energi har för avsikt att bilda ett gemensamt
bolag för att bygga en produktionsanläggning för biogas i
anslutning till den anläggning som redan finns. Till att börja
med kommer anläggningen att producera cirka 25 GWh per
år med en stark ökning påföljande år. 25 GWh motsvarar
ungefär 2,5 miljoner liter bensin.
Anläggningen öster om Stadskvarn planeras att stå klar
under andra kvartalet 2012. Första spadtaget tas i mars
2011. Den totala kostnaden för anläggningen beräknas bli
130 miljoner kronor.
Sverige har en mycket fördelaktig energimix jämfört
med många andra länder. Vattenkraft, kärnkraft och förnybara biobränslen håller utsläppen av koldioxid på en relativt
låg nivå. Trots detta består fortfarande mer än 25 procent av
svensk energitillförseln av fossil olja och kol.

Biogas ger lägst utsläpp av koldioxid
Bland de största utmaningarna är biltrafiken som står för
närmare en tredjedel av landets samlade klimatpåverkande
utsläpp. De förnybara alternativen ökar men står fortfarande
bara för trefyra procent.
För att räknas som miljöbil får en bil släppa ut högst 120
gram koldioxid per kilometer enligt trafikverkets riktlinjer.
Det är en gräns som ett antal snåla dieselbilar, ett fåtal bensinbilar och en del elhybridbilar klarar med en hårsmån.
Med biogas i tanken blir koldioxidutsläppen bara en bråkdel
av detta. Definitionen av miljöbil kommer sannolikt att skärpas under 2011.
Biogas släpper ut bara 8-15 gram koldioxid per kilometer.
Inget annat miljöbränsle är i närheten av det. Med biogas
kan man köra sex gånger mellan till exempel Stockholm och
Malmö och släppa ut samma mängd koldioxid som en etanolbil efter en resa. Jämfört med en dieselbil kan man köra
tolv gånger. Utsläpp handlar inte enbart om växthusgaser.
När bilen drivs med biogas slipper vi och miljön också utsläpp av tungmetaller, svaveloxid, kväve, stoft och sot.
I december togs de första biogasdrivna stadsbussarna i
Skövde i bruk. År 2014 kommer alla stadsbussar att vara
biogasdrivna.

Livsmedelsavfall ger nyttigheter
Främst är biogasen tänkt att produceras av industriellt livsmedelsavfall. Gödsel från lantbruken runt omkring kan
också bli aktuellt. Anläggningen beräknas ta emot cirka
65 000 ton råvara varje år.
Biogasanläggningen i Skövde blir en mellanstor anläggning och planeras uppta en yta på 2,25 hektar. Förutom biogasen kommer anläggningen att producera stora mängder
biogödsel som återförs till kretsloppet.

Mindre lukt – mer för pengarna
Logotypen som ska marknadsföra Skövdes egna lokalproducerade
biogas.
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Biogödsel kallas den biprodukt som uppstår vid rötning till
biogas. Det är inte vilken gödsel som helst:
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Fjärrvärmens klimatnytta

• luktar betydligt mindre än flytgödsel
• har ett attraktivt pris
• produceras lokalt.

Den effektiva förbränningen och avancerade rökgasreningen gör fjärrvärme till ett bra val ur miljösynpunkt.
Det medför lägre utsläpp av försurande ämnen, växthusgaser och stoft, vilket förbättrar stadsluften och skapar en
trevligare stadsmiljö.

Biogödsel är bättre än flytgödsel inte bara när det gäller
lukt, smittämnen och spridbarhet. Effekten är också större.
Kväveverkan är snabbare och jorden blir mer bördig eftersom biogödsel innehåller mikroorganismer och humus.
Under rötningen dör bakterier och fröer och halten av föroreningar är mycket låg.
Med dagens höga priser på handelsgödsel är biogödsel
en högintressant produkt för lantbruket. I strävan efter ett
hållbart samhälle passar biogödsel väl in. Anläggningen beräknas producera ungefär 65 000 ton biogödsel per år.

Prisvärd energi
Skövde Värmeverk håller stadigt ett lågt fjärrvärmepris enligt Nils Holgersson-undersökningen. Undersökningen genomförs varje år av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen med flera. År 2010 kom Skövde Värmeverk på
tolfte plats av totalt 253 fjärrvärmeföretag och hade lägst
pris i Västra Götalandsregionen.

Miljöcertifiering ISO 14001

Fjärrvärme – en miljöanpassad verksamhet

Sedan november 2010 är Skövde Värmeverk AB miljöcertifierat enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen utgör ett verktyg för verksamheter som vill bedriva ett strukturerat
miljöarbete. Det består av planering, processer och dokumentation som ska hjälpa Skövde Värmeverk att nå sina
miljömål, leva upp till lagkrav och minska företagets miljöpåverkan. För att få behålla certifikatet krävs ständig förbättring. En oberoende part kontrollerar detta vid årliga
revisioner.

Skövde Värmeverk AB har i uppdrag att anlägga, äga och
driva anläggningar och nät för fjärrvärme, liksom anläggningar för annan miljöanpassad energiproduktion.
Bolaget ägs till 100 procent av Skövde kommun.
Huvudanläggningarna är Lövängsverket, ett bioeldat
fjärrvärmeverk, och Värmekällan som är ett avfallseldat
kraftvärmeverk. Vid Lövängsverket förbränns cirka
220 000 m3 skogsflis. Värmekällan förbränner 60 000 ton
avfall, varav medlemskommunerna i Avfall Östra Skaraborg levererar hälften. Resterande avfallsbränsle är så kallat
”verksamhetsavfall” som levereras från olika industrier i
Västsverige och Norge.
Under 2010 producerades 427 041 MWh fjärrvärme och
12 205 MWh el. Fjärrvärmen motsvarar en energimängd
som kan värma drygt 21 000 normalvillor under ett år och
elen motsvarar hushållsel till cirka 2 400 hushåll.

Kallvintern 2010- skapade oljebehov
De kalla vintermånaderna gjorde att andelen fossila bränslen i produktionen ökade under året.

fördelning av bränsleslag i gwh år 2010
Biobränsle
Olja
Avfall

218 GWh
31 GWh
178 GWh

Faktaruta:
Fjärrvärmenätet är tio mil långt och når Skövde tätort, Skultorp,
Stöpen och Timmersdala. Hälften av de 1300 abonnenterna är småhus och resten består av industrier, fler-bostadshus, lokaler och
offentlig förvaltning. De största kunderna är Volvo, Skövde Garnison,
Västfastigheter (KSS), Skövdebostäder och Skövde kommun.

Anläggningarna har trots de extremt kalla vintermånaderna 2010 genomgående fungerat väl, med få driftstörningar.

bränslefördelning – skövde värmeverk
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Så fungerar fjärrvärme
Istället för att varje hus har en egen värmekälla levereras
värmen från en central anläggning som kan drivas med
många olika bränslen. Fjärrvärmevattnet värms upp i värmeverket. Det varma vattnet pumpas i ett system av välisolerade rör till de fastigheter som är anslutna. Fjärrvärmevattnet värmer via en värmeväxlare dels husens element
och dels varmvattnet i kranarna.
Det avkylda fjärrvärmevattnet pumpas tillbaka till
värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet. Fjärrvärme ger ett ekonomiskt,
driftsäkert, miljöanpassat och enkelt värmesystem.

Skövde tätort – fjärrvärmenätet
Värmeproduktionen sker under största delen av året
vid Värmekällan där 8 ton avfall förbränns per timme
i anläggningen. När temperaturen sjunker under 12 grader Celsius startas biobränslepannorna vid Lövängsverket.
Sjunker temperaturen under -5 grader Celsius måste även
oljebaserade spetsanläggningar på Lövängsverket, P4 och
Lönnen startas.

Grön produktion i Lövängsverket
Lövängsverket är en anläggning för fast bränsle – flis– som
är belägen vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Energiproduktionen motsvarar cirka hälften av den totala produktionen i
fjärrvärmenätet. Här finns två oljepannor som används som
reserver vid driftstörningar. På Lövängsverket är en så kallad absorptionskylmaskin placerad, som förser sjukhuset
med miljöanpassad komfortkyla genom omvandling av
fjärrvärme.

Ackumulatortank – att lagra värme
Behovet av fjärrvärme varierar under dygnet och veckan.
En ackumulatortank på Lövängsverket gör det möjligt att
flytta produktionen i tiden. Man kan till exempel upprätthålla en hög värmeproduktion under natten och släppa ut
den lagrade värmen under morgontopparna.
Ackumulatortanken har ett värmeinnehåll som motsvarar
cirka 200 MWh.

Grön produktion i Skultorp - Stöpen - och Timmersdala
I förorterna till Skövde produceras fjärrvärme i närvärmecentraler. I Skultorp finns en anläggning för träbriketter, i
Stöpen och Timmersdala eldas träpellets. Anläggningarna

Skövde – Årsredovisning 2010

har oljepannor för reserv- och spetslast. Under 2011 kommer det byggas en närvärmecentral i Tidan.

Avfall utgör en resurs samtidigt
som det är viktigt att hela tiden minska mängden
avfall och dess farlighet. Återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning ska främjas i
nämnd ordning. Brännbart avfall får
inte längre deponeras.

Fjärrvärmen och framtiden i Skövde
Skövde Värmeverks omfattande fjärrvärmenät har ersatt en
stor del av tidigare fossiluppvärmning av främst flerbostäder och industrier. Utbyggnadsplaner utreds ständigt. Biobränsle till bolagets bioeldade anläggningar kommer från
skogarna i ”Skaraborg” vilket innebär korta transportavstånd och mindre miljöbelastning. I vissa regioner har efterfrågan på biobränsle ökat avsevärt de senaste åren. Den
ökade efterfrågan täcks genom effektivare transporter på
järnväg och import sjövägen.
Sverige har idag världens största överkapacitet på anläggningar för förbränning av avfall. Trots detta planeras
och byggs fler anläggningar som det inte finns inhemskt avfallsbränsle till. Samtidigt har Sverige effektiva anläggningar på grund av att man producerar både el och
fjärrvärme till skillnad från övriga länder i Europa.
EU:s krav på deponiförbud av brännbart avfall, samt det
vitessystem som tillämpas inom unionen kan leda till att importen av avfallsbränsle kommer att öka.
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4. Personalredovisning i korthet
Skövde kommun är en attraktiv arbetsgivare. Den bedömningen visar sig vid rekrytering men också i medarbetarnas
uppfattning om bland annat arbetstillfredsställelse, ledarskap
och medarbetar- och organisationsutveckling. Den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2009 visade ett Nöjd medarbetarindex på 80 procent, vilket är ett mycket gott resultat.
Under 2010 har förvaltningarna arbetat med att bibehålla och
vidareutveckla det attraktiva arbetsgivarskapet genom satsningar på medarbetare och chefer.

Personalpolitiska mål
Nedanstående politiska mål inom området medarbetare och
chefer är fortsatt prioriterade under 2010.
långt som möjligt ska uppsägningar undvikas på
• Så
grund av kraven att spara.
tillsvidareanställd ska vara ofrivilligt deltids• Ingen
arbetslös. Strävan ska vara att erbjuda medarbetare
önskad grad av sysselsättning.
Målet att undvika uppsägningar kan bedömas vara uppfyllt. Det ekonomiska läget har förbättrats, men antalet årsarbeten har fortsatt minska något sedan 2009. I och med att
anställningsstoppet upphörde ökade personalomsättningen
2010 till 6,7 procent jämfört med 5,6 procent för 2009.
Årsarbetstid som arbetstidsmodell är ett viktigt verktyg i
arbetet med önskad sysselsättningsgrad. Arbetstidsmodellen
syftar till skapa ökad flexibilitet för såväl arbetstagaren som
arbetsgivaren. Avtalet kring årsarbetstid medför många positiva konsekvenser för medarbetare där möjlighet till valfri
sysselsättningsgrad är den viktigaste.
Vid årsskiftet omfattas 761 medarbetare av årsarbetstidsavtal, att jämföra med föregående år då 749 omfattades.

Hälsofrämjande arbetsplatser
Hälsofrämjande arbetsplatser är ett brett begrepp och kan
uppnås genom en kombination av förbättrad arbetsorganisation och arbetsmiljö, främjande av aktiv delaktighet i verksamhetsutvecklingen och uppmuntran till personlig utveckling.
Ett intressant mått ur perspektivet hälsofrämjande arbetsplatser är frisknärvaro. Måttet visar andelen av kommunens
medarbetare som har färre än fem sjukskrivningsdagar

under året. Under 2010 har Skövde kommun en frisknärvaro på dryga 61 procent vilket är en marginell minskning
jämfört med år 2009. Ett annat mått på hälsofrämjande arbetsplatser visas i den medarbetarenkät som Skövde kommun genomförde hösten 2009. Under 2010 har de flesta
förvaltningar arbetat vidare med olika delar av det som undersökningen visade.

Kompetens- och utbildningssatsningar
Liksom 2009 har ett flertal kompetens- och utbildningssatsningar genomförts i syfte att bibehålla och utveckla kvalitet
och service utifrån medborgarnas behov och önskemål.
Satsningarna har skett på både kommunnivå och förvaltningsnivå.
För att ta fram en gemensam medarbetaridé har en process pågått under hela 2010. Tillsammans med den redan
existerande ledarskapsidén kommer medarbetaridén att utgöra Skövde kommuns värdegrund inom området medarbetare och chefer.
En introduktion för nyanställda genomförs två gånger
om året. Under hösten genomfördes de första introduktionerna för nyanställda chefer. Alla introduktioner är obligatoriska och ingår som grund i medarbetarskapet och
ledarskapet i Skövde kommun.
Två mångfaldsprojekt, ”Värdegrund Väst” som riktar sig
till chefer och medarbetare, och ”Kreativ intervention i arbetslivet” där en chefsgrupp deltar, har pågått under hela
året. En stor kommungemensam satsning var en föreläsning
med Claes Schmidt/Sara Lund om värderingar kring kön
och könsroller utifrån en transvestits perspektiv.

Verksamhetsutveckling genom samverkan
och delaktighet
Under 2009 sammanställdes en så kallad gemensam partsvilja för ett nytt samverkansavtal. Under 2010 har parterna
arbetat vidare med frågan och särskilt med förutsättningar
och rutiner för fackligt arbete. Den centrala samverkansgruppen har haft två utvecklingsdagar under 2010. Det
ledde fram till en samarbetsdeklaration där bl.a. parterna
kom överens om ett förhållningssätt där parterna har respekt för varandras roller och arbetar för tillit och förtroende.
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De lokala samverkansmötena där arbetsgivaren möter de
fackliga parterna har blivit ett naturligt samverkansforum
med tydliga rutiner för i stort sett samtliga förvaltningar.
Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är i
dag en självklarhet för förvaltningarna. I dag har i princip
varje förvaltning medarbetarsamtal på hösten och lönesamtal på våren, vilket varit ett fackligt önskemål. Detta visar
på en utveckling i riktning mot intentionerna i samverkansavtalet.
Alla förvaltningar har regelbundna arbetsplatsträffar med
obligatorisk närvaro minst en gång per månad.

Jämställdhet och mångfald
Mycket av verksamheternas jämställdhetsarbete under året
har inneburit att följa den handlingsplan som varje förvaltning antagit i sin treåriga jämställdhetsplan (2009-2012).
En uppföljning av arbetet kommer att ske 2011.
2010 års jämställdhetspris gick till Kulturum där kulturinspiratörer genom ett medvetet och genomtänkt genusperspektiv bidragit till att förstärka jämställdheten inom
skolan. Priset på 10 000 kr syftar till att uppmuntra och
förstärka jämställdhetsarbetet. Det kan ges till enskild person, arbetsgrupp, enhet eller motsvarande, förvaltning eller
bolag inom Skövde kommun.
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Vid avstämning av jämställdhetspolicyns fyra prioriterade målområden visar sig att jämställdhet är ett fortsatt
stort utvecklingsområde.
En bra verksamhetsutveckling kräver ökad mångfald och
frågan har varit prioriterad under 2010. Bland annat har två
kommunövergripande projekt pågått med fokus på mångfald ur ett brett perspektiv.

Löneöversynsprocessen
De flesta löneavtal löpte ut den 30 april 2010. Det svåra
ekonomiska läget i landet präglade de centrala förhandlingarna. Avtalsrörelsen drog ut på tiden och nya centrala avtal
tecknades först under april och maj. Utvecklingen mot att
en övervägande del av utrymmet används för individuell
bedömningslön fortsätter. Det tyder också på en positiv utveckling av genomförandet av medarbetarsamtal och lönesamtal.
Befattningsvärdering har genomförts för ett antal befattningar. Resultatet av värderingen ligger till grund för budgetarbete och löneöversyner 2011 - 2013. Kommunfullmäktige beslutade att anvisa 3 miljoner kronor för åtgärder
utifrån resultaten av befattningsvärderingen.
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översikt personalmått
Antal anställda
Antal årsarbeten (volymmått)
Antal månadsavlönade
Andel män
Andel tillsvidareanställda
Personalförsörjning
Personalomsättning
Antal externt annonserade tjänster
Friskare arbetsplatser i procent
Frisknärvaro (=<5 sjukdagar),
– Kvinnor
– Män
Total sjukfrånvaro
– Kvinnor
– Män
Varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)
– Kvinnor
– Män

2010

2009

2008

3 844
4 397
21,5 %
86 %

3 856
4 243
21 %
91 %

3 947
4 405
22 %
90 %

6,7 %
427

5,6 %
313

7,4 %
412

61,6 %
58,1 %
74,4 %
5,2 %
5,8 %
3,0 %
46,9 %
48,3 %
38,3 %

Lön och arbetstid
Medianlön
22 550 kr
– Kvinnor
22 338 kr
– Män
25 225 kr
Andel med heltidstjänst
69,4 %
– Kvinnor
65,1 %
– Män
85,4 %
Antal månadsavlönade som omfattas
av årsarbetstidsavtal (ÅTD)
761 %
Frånvarotid av ordinarie arbetstid
27,0 %
– Kvinnor
28,3 %
– Män
22,5 %
Fyllnads- och övertidstimmar omräknat
i årsarbeten
31,2
Antal timmar utförda med timersättning
oomräknat till årsarbeten
239,3

62,3 %
58,8 %
75,5 %
5,8 %
6,6 %
3,4 %
56,3 %
57,4 %
49,4 %

45,8 %
43,3 %
54,8 %
6,3 %
7,1 %
3,8 %
60,8 %
63,5 %
53.1 %

22 070 kr 21 140 kr
21 900 kr 21 000 kr
24 800 kr 24 100 kr
68,6 %
67,1 %
63,6 %
62,1 %
87,0 %
85,4 %
749
26,1 %
27,2 %
22,3 %

469
26,4 %
27,6 %
22,1 %

35,9

46,8

234,9

242,5

definitioner personalmått
Årsarbete
Antal arbetade timmar under året dividerat med 1700 timmar som är
en schablon.
Månadsavlönade
Tillsvidareanställda och visstidsanställda (till exempel vikarier och
allmän visstidsanställning) med månadslön.
Tillsvidareanställda
Medarbetare med så kallad fast anställning.
Personalomsättning
Antalet tillsvidareanställda som har slutat i Skövde kommun under
perioden dividerat med genomsnittliga antalet tillsvidareanställda.
Frisknärvaro
Andel månadsavlönade som under året har fem eller färre
sjukskrivningsdagar.
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat till procent. Avser samtliga
anställda alltså både månads- och timavlönade.
Långtidssjukfrånvaro
All sjukfrånvaro som är över dag 60 i sjukperioden.
Medianlön
Medianlön innebär det mellersta värdet av samtliga
tillsvidareanställdas löner.
Frånvarotid
Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med ordinarie arbetstid avses all tid
som ska utföras enligt respektive anställds anställningsavtal, alltså inte
faktiskt arbetad tid. Avser månadsavlönade.
Fyllnads- och övertidstimmar
Timmar som utförs av månadsavlönade utöver ordinarie arbetstid med
fyllnads- eller övertidsersättning.
Timersättning
Antalet timmar utförda med timersättning till exempel korttidsvikarier.
Timmarna är omräknade till årsarbeten enligt schablonen ett
årsarbete = 1700 timmar.
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4 Kommunala bolag och kommunalförbund
I detta kapitel redovisas kortfattat de kommunala bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda redovisningen. Utförliga årsredovisningar finns hos respektive bolag och kommunalförbund.

46 AB Skövdebostäder
46 Turistcentrum i Västergötland Skövde AB
47 Skövde Värmeverk AB
48 Skövde Företagspark AB
48 Skövde Flygplats AB
48 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
49 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
49 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

Skövde kommun har under 2010 bildat ett moderbolag – Skövde
Stadshus AB. Den 30 december 2010 förvärvade Skövde Stadshus
AB alla Skövde kommuns ägda aktier i AB Skövdebostäder,
Skövde Värmeverk AB, Turistcentrum i Västergötland Skövde AB,
Skövde Företagspark AB och Skövde Flygplats AB. Syftet med
koncernbildningen är att utöva tillsyn över de kommunala bolagen
i enlighet med aktiebolagslagen men också för att tillvarata
gemensamma ekonomiska intressen för Skövde kommun.
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De kommunala bolagen i den sammanställda redovisningen
Sammanställd redovisning för
kommunala bolag och kommunalförbund
En kommuns redovisning ska omfatta också den verksamhet
som bedrivs av övriga juridiska personer där kommunen har
ett betydande inflytande. Nedan anges de bolag och kommunalförbund som ingår i redovisningen tillsammans med en
kort beskrivning av vilken verksamhet som bedrivs, väsentliga
händelser under året, ägd andel och bolagets resultat. I vissa
fall är uppgifterna preliminära, eftersom de inte fastställts av
respektive kommunalförbunds direktion och respektive bolags
bolagsstämma.
Skövde kommun har under 2010 bildat ett moderbolag –
Skövde Stadshus AB – för att utöva tillsyn över de kommunala
bolagen i enlighet med aktiebolagslagen och för att tillvarata
gemensamma ekonomiska intressen för Skövde kommun.
Skövde Stadshus förvärvade den 30 december 2010 samtliga av Skövde kommuns ägda aktier i AB Skövdebostäder,
Skövde Värmeverk AB, Turistcentrum i Västergötland Skövde
AB, Skövde Företagspark AB och Skövde Flygplats AB.

AB Skövdebostäder
Bolaget ägs till 100 procent av Skövde Stadshus AB och förvaltar 4 332 bostäder varav 862 är studentbostäder. Under
året har betydande underhållsinsatser genomförts i bostadsbeståndet. Bland annat har 142 lägenheter renoverats inom
kvarteret Havstena 1-10 (Lillegårdsvägen). Även fönsterbyten har utförts på bland annat Per-Andersgården. Som ett led
i att minska förbrukning av el har konvertering till individuell mätning av hushållsel gjorts på Timmervägen i Södra
Ryd. Tidigare har hushållsel ingått i hyran. Under 2011 fortsätter projektet med bostäderna på Spånvägen.
Nyproduktionen har nu kommit igång igen, efter att överklaganden av detaljplaner stoppade upp processen. I kvarteret Hästhoven (Kapellvägen) i nedre Dälderna pågår
byggandet för fullt och inflyttning kommer ske etappvis
under 2011, med start 1 april. Här byggs totalt 84 lägenheter
– två-, tre och fyrarummare i natursköna omgivningar. Även
produktionen av Käpplunda Park har startat. Här erbjuds ett
boende fördelat på 186 lägenheter i hus på 5-8 våningar
samt 20 lägenheter i mindre fyrfamiljshus, från tvåor till
femmor. Färdigställande av och inflyttning i området kommer ske under år 2012-2013.
Under året har bolaget erhållit en hälsodiplomering och
recertifierats enligt miljöcertifiering ISO 14001.
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snabbfakta
(mnkr)
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Summa skulder och avsättningar
Nettoinvesteringar
Soliditet (%)
Hyresbortfall för outhyrda objekt
Direktavkastning på totalt kapital (%)
Underhållskostnad
Antal stamrenoverade lägenheter
Antal anställda

2010
8,2
1 256,2
688,7
567,5
77,4
55,3
0,7
6,3
62,2
142
76

2009
5,0
1 245,7
680,8
564,8
14,3
54,9
0,7
6,1
62,0
125
79

2008
0,4
1 242,0
676,2
565,8
47,7
54,7
0,6
-0,5
135,2
548
80

Turistcentrum i Västergötland AB
Bolaget är sedan 17 juni 2010 till 100 procent i kommunal
ägo. Nya ägardirektiv är antagna som beskriver ett uppdrag
inom de fyra affärsområdena evenemang, möten, handel och
turism. Bolagets verksamhet skall inrikta sig mot ett så kallat ”destinationsbolag”.
Avsikten med bildandet av Bolaget är att effektivisera,
samordna och förstärka det arbete som bedrivs av olika parter gällande planering, marknadsföring och utveckling av
Skövde som besöksmål.
Genom arbete med att stärka och kommunicera Skövdes
varumärke ökas attraktionskraften till gagn för såväl Skövdebor som övriga besökare. Bolagets huvuduppdrag är att
marknadsföra Skövde och därigenom öka antalet besökare
och möten för att generera ökad omsättning och skapa nya
intäkter.
Bolaget har under de senaste åren tagit på sig ett stort ansvar i arbetet med att utveckla samarbetet i föreningen Destination Skaraborg med syfte att stärka den gemensamma
profilen och de kända varumärken som finns i vår del av
Västra Götaland. Föreningen har till stor del stått för den nystartade dialogen med Skaraborgs Kommunalförbund samt
Västsvenska Turistrådet. En dialog som inneburit att beslut
har tagits om framtagandet av ett strategiskt dokument som
skall leda till att Skaraborg får en fördubblad turistisk omsättning 2015 motsvarande 3,1 miljarder.
Verksamheten i bolaget har fram till juni 2010 varit uppdelat i fyra olika verksamhetsområden; Mötesplats Skövde,
Evenemang, Information samt Upplev Skövde. En uppdelning som syftat till att skapa tydlighet och möjlighet att lättare identifiera vilka aktiviteter som skall genomföras för att
nå uppsatta mål. Aktiviteten i de olika områdena varierar beroende på resurstillgång.
Mötesplats Skövde har till stora delar inriktats på marknadsföring av Skövde som konferens- och mötesplats. Arbetet har genomförts tillsammans med Västsvenska Turistrådet
och Göteborg & Co.
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Evenemang har alltid varit en stor del av Skövdes utbud
för besökare och turister. Bland annat genomfördes Matfestivalen för 21:a gången i rad. Även detta år blev Saluhallen på Rådhusgatan en stor succé. Sammanlagt besöktes
evenemangen av 40 000 besökare och skapade en omsättning på drygt 6 500 000 kronor.
Turism- och besöksnäringens två viktigaste frågor kan
sammanfattas i e-handel och framtida miljöpåverkan generellt. Att göra affärs- och produktutvecklingen tillgänglig för
bokning och försäljning på nätet är skillnaden mellan framgång eller misslyckande. Genom samarbetet inom Skaraborg
och med Västsvenska Turistrådet finns den möjligheten.
Skall Skövde fortsatt vara en tongivande aktör i den turistiska utvecklingen i Skaraborg bör det till en årlig ökning på
10 procent av turistekonomin. Något som är fullt möjligt
men som kräver att fler är beredda att ta del av arbetet med
att skapa en levande mötesplats.
Bolaget stödjer Högskolans satsning på internationella
kontakter och möten, försvarsmaktens utökning och strukturförändring, samt Skaraborgs gemensamma turiststrategi.
Detta, tillsammans med vårt utmärkta läge mellan Stockholm och Göteborg, skall göra oss till vinnare i kampen om
besökarna.
För bolaget blir 2011 ett omställningsår dels för att kursändra in i det nya uppdraget med analys- och planarbete som
grund samt att organisera samverkansformer i de fyra affärsområdena.

snabbfakta
(mnkr)
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Summa skulder och avsättningar
Nettoinvesteringar
Antal anställda

2010
0,1
3,9
1,2
2,7
0,0
5

2009
0,1
3,5
1,1
2,4
0,0
5

2008
0,0
2,9
1,0
1,9
0,0
5

Skövde Värmeverk AB
Skövde Värmeverk AB är ett helägt dotterbolag till Skövde
Stadshus AB med uppdrag att producera och distribuera
energi i form av el, fjärrvärme och kyla. Bolaget arbetar aktivt för en förbättrad miljö genom att nyinvestera i och driva
miljöriktig energiproduktion och distribution.
År 2010 var en extremt kall och snörik vinter, vilket har
påverkat bolagets verksamhet och resultat negativt. Under
2010 var 93 procent av bränslet förnybar energi med 51 procent från biobränslen och 42 procent från avfall. Motsvarande siffra för 2009 var 98 procent med 51 procent från
biobränslen och 47 procent från avfall.
Under året förvärvade Skövde Värmeverk AB ett vindkraftverk i Skara kommun av Agrivind i Skövde AB. Vindkraftverket ska ha produktionsstart sommaren 2011. Vidare
har miljökonsekvensbeskrivningen för en vindkraftetablering på Sparresäter-Karlsfors färdigställts tillsammans med
Västfastigheter. Fjärrvärmenäten har byggts ut i Skövde,
Skultorp, Stöpen och Timmersdala. År 2010 var det första
året som Skövde Värmeverk AB ansvarade för hela värmeproduktionen åt Volvobolagen. En utredning om utökad biokapacitet i form av ytterligare ett kraftvärmeblock har också
startat. Utredningen ska ligga till grund för beslut under
2011.
Återhämtningen i konjunkturen har lett till en ökad försäljning av energi och en ökad mängd inhemskt avfallsbränsle. Under 2010 har 8 000 ton utsorterat verksamhetsavfall importerats från Norge och ett leveransavtal för 2011
har tecknats.
Skövde Värmeverk AB är från 5 november 2010 miljöcertifierat enligt ISO 14001.

snabbfakta
(mnkr)
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Summa skulder och avsättningar
Nettoinvesteringar
Antal anställda

2010
2,4
458,1
51,0
407,1
26,3
28

2009
7,7
401,4
48,0
353,4
25,4
28

2008
0,0
338,7
40,3
298,4
38,6
25
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Skövde Företagspark AB

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Bolaget ägs till 100 procent av Skövde kommun. Bolagets
uppdrag består i att äga och förvalta fastigheter m.m. för att
främja lokalförsörjning till näringslivet och för att stimulera
till nya företag och affärsidéer. Bolaget har ingen egen anställd personal. Idag bedrivs verksamheten i att erbjuda lokaler till teknik- och forskningsparken Gothia Science Park
(GSP) som i anslutning till Högskolan i Skövde erbjuder aktiviteter, tjänster och lokaler åt kunskapsbaserade tillväxtoch utvecklingsföretag. Verksamheten i Gothia Science Park
drivs av Gothia Innovation AB och är under konstant tillväxt. Fyllnadsgraden i de befintliga lokalerna är hög. Under
året har arbetet påbörjats för att utreda förutsättningar för en
framtida expansion. En ny detaljplan är beställd och påbörjad i syfte att möjliggöra en fortsatt utveckling av miljön.
Utifrån att omfördela och komplettera gällande byggrätter
inom fastigheten Tegelbruket 5 möjliggörs en expansion till
en byggrätt motsvarande 15 000 m2 BTA. Idag är byggrätten
12 000 m2 varav ca 3 500 m2 är exploaterat.

Verksamheten omfattar vattenleverans till kommunerna
Skövde, Skara och Falköping. Ägarandelen baseras på kommunernas procentuella förbrukning sedan start. Vattenförbrukningen för år 2010 var 50,6 procent för Skövde, 23,8
procent för Skara och 25,6 procent för Falköping.
Till förbundets medlemmar har under året levererats 8,8
miljoner m3 vatten av god kvalitet. Medelproduktionen har
under året varit 24 430 m3/dygn. Under året har ca 100 stycken vattenprov analyserats, samtliga vattenprov var godkända med god marginal.
De större investeringarna under året har varit återställningsarbete efter ledningsdragningen till Ljuslingsbacken,
renovering av ett antal större pumpar, och relining av en
gammal ledning till Skara som ej var i drift. Det sistnämnda
var en sträcka utanför Axvall där det varit mycket problem
med läckor på huvudledningen.
Förbundet har även under året tagit fram en plan för kommande investeringar i ledningsnätet. Eftersom ledningarna
har varit i drift i 52 år så finns det ett stort behov av underhåll, vilket är mycket svårt att utföra när det bara finns en
ledning som hela tiden måste vara i drift. Därför måste en ny
ledning läggas bredvid den gamla för att kunna uppnå verksamhetsmålet, som är att utan avbrott leverera vatten av god
kvalitet till medlemskommunerna.

snabbfakta
(mnkr)
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Summa skulder och avsättningar
Nettoinvesteringar
Antal anställda

2010
0,0
39,0
26,2
12,8
0,0
0

2009
0,0
37,8
25,5
12,3
0,0
0

2008
0,0
37,8
25,2
12,6
0,0
0

Skövde Flygplats AB
Skövde Flygplats AB är ett majoritetsägt bolag med en ägarandel på 96 procent. Uppdraget är att skapa goda förutsättningar för flygkommunikation som en viktig del av infrastrukturen för befintliga verksamheter, allmän samhällsservice samt nyetablering av företag i regionen. Samverkan
sker med kommuner, Västra Götalandsregionen, försvarsmakten och offentliga myndigheter samt näringslivet. Detta
ska bidra till att Skövde stärker sin roll som centralort i Skaraborg.
Flygrörelserna för 2010 har ökat med cirka 18 procent.
Från 277 st 2009 till 327 st 2010.
Förutom ordinarie flygverksamhet används Skövde
Flygplats till uppställning och reparation av flygplan.
Flygplatsens hyresgäst, Kinnarps AB, bedriver service och
reparation av egen och annans flygplanspark. Markytorna
kring flygplatsen används till olika fordonsutbildningar och
tester av såväl transportstyrelsen som försvarsmakten och
polis. Övriga ytor används av trafikskolor och olika yrkes
förarutbildningar.

snabbfakta
(mnkr)
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Summa skulder och avsättningar
Nettoinvesteringar
Antal anställda
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2010
0,0
9,1
5,7
3,5
0,0
0

2009
-0,4
9,3
5,6
3,7
0,0
0

2008
-1,3
10,3
6,0
4,3
2,5
0

snabbfakta
(mnkr)
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Summa skulder och avsättningar
Nettoinvesteringar
Antal anställda

2010
0,9
40,5
39,1
1,4
3,1
6

2009
0,2
42,1
38,2
3,9
18,4
5

2008
-0,4
40,3
38,1
2,2
4,5
5
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Skaraborg (RÖS)

Kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg (AÖS)

Räddningstjänsten är en gemensam organisation för Skövde,
Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspångs
kommuner. Skövde kommuns medlemsbidrag utgör 37,39
procent av nettokostnaderna.
Räddningstjänstens huvudsakliga uppdrag är räddningsinsatser vid olyckor, förebyggande åtgärder mot brand, utbildning av medlemskommunernas personal och från och med
2010 tillståndsprövning av och tillsyn över hanteringen av
brandfarliga och explosiva varor.
Budgetramen för 2010 var oförändrad jämfört med 2009
varför besparingsåtgärder genomfördes med bland annat organisationsförändring, ändrad schemaläggning och ändrade
rutiner. Nya avtal har tecknats med Volvo Powertrain AB om
beredskap inför olyckor vid deras anläggning och med Swedish Rescue Training Centre (SRTC) som innebär att de
ingår som räddningsvärn i RÖS organisation.
Under året har totalt 1 420 räddningsinsatser genomförts
varav 659 i Skövde. Antalet är högre än förväntat men kan
kopplas till den kalla vintern samt kraftiga åskoväder under
augusti månad. Framförallt är det de automatiska brandlarmen som ökat, men också bränder med koppling till uppvärmningsanordningar och rökkanaler i byggnader. Antalet
trafikolyckor är fortfarande på en hög nivå, 88 olyckor
under 2010.
Den närmaste framtidens investeringar avser dels övergången till digitalt samband i det så kallade RAKEL-systemet och dels inköp av ett nytt höjdfordon som ersättning för
det som havererade under sommaren 2010. På tre till tio års
sikt måste det planeras för att bygga och finansiera nya
brandstationer både i Mariestad och i Skövde. En ökad personalomsättning förväntas genom flera förestående pensionsavgångar.

Medlemmar i kommunalförbundet är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda. Förbundet styrs av en direktion som består av två ledamöter från varje
medlemskommun. Ledamöterna har lika rösträtt och ordförandeposten innehas av Skövde kommun.
AÖS verkar för att skapa en långsiktig hållbar organisation för insamling och hantering av främst hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall. Verksamheten består huvudsakligen av sophämtning, återvinningscentraler och slamsugning av enskilda avloppsanläggningar. Den är helt
avgiftsfinansierad och drivs både i egen regi och med hjälp
av entreprenörer.
Under arbetet med en ny och gemensam avfallsplan har
medlemskommunernas önskemål om insamling av matavfall
efterhand blivit allt tydligare. Efter samråd med medlemskommunerna beslutade därför direktionen i december 2010,
att planera för ökad insamling av matavfall enligt den nationella målsättningen.
Återvinningscentralerna i Värsås och Tidan har byggts
om för att underlätta besökarnas avlämning av avfall.
Under början och slutet av året stördes insamlingsarbetet
av vintervädret vilket ledde till förseningar för framförallt
slamsugningen av enskilda avloppsanläggningar.
Under 2011 påbörjas sannolikt insamling av matavfall
från villahushållen i Skövde kommuns tätorter. Det insamlade avfallet kommer att användas för framställning av fordonsgas. Förändringen innebär att de villahushåll som deltar
i sorteringen kommer att förses med ytterligare ett sopkärl
för matavfall.

snabbfakta
(mnkr)
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Summa skulder och avsättningar
Nettoinvesteringar
Antal anställda

2010
2,1
57,0
15,9
41,0
1,6
356

2009
2,5
70,7
13,8
56,9
5,5
332

2008
1,1
56,2
11,4
44,8
4,5
346

snabbfakta
(mnkr)
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Summa skulder och avsättningar
Nettoinvesteringar
Antal anställda

2010
9,4
55,3
40,4
15,0
0,5
28

2009
1,3
49,8
31,0
18,8
1,9
28

2008
9,4*
50,8
29,7
21,1
0,9
27

* Inklusive kapitaltillskott från ny medlem på 7,4 mnkr.
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5 Finansiell analys och räkenskaper
I det femte och sista blocket redovisas Skövde kommuns resultat
och finansiella ställning i siffror. I avsnittet Omvärld redogörs för
bland annat hur befolkningen och sysselsättningen utvecklats. I
den finansiella analysen jämförs finansiella nyckeltal för Skövde
kommun och koncern med andra kommuner i Västra Götaland eller
riket. Skövde kommun och koncern redovisar en stark ekonomi. I
begreppet koncern ingår förutom Skövde kommun verksamhet som
drivs i kommunala bolag eller kommunalförbund.
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När kronprinsessparet gifte sig den 19 juni 2010 uppvaktade 24 kommuner i Västra Götaland med 5 000 kr var till Västergötlands Handikappidrottsförbund. Vår tanke med denna gåva var att lyfta fram hur viktigt vi
tycker det är att alla unga ska få möjlighet att utöva en idrott.
I samband med överlämningen av gåvan hade även en ”bröllopsbok”
tagits fram. Denna bok finns bara i ett exemplar och innehåller teckningar
och texter där barn, som är aktiva inom Västergötlands Handikappidrottsförbund, i ord och bild berättat vad idrotten betyder för dem.

Skövde – Årsredovisning 2010

Årsredovisning
5 – Finansiell analys och räkenskaper

5 Finansiell analys och räkenskaper

Skövde – Årsredovisning 2010

51

52

Årsredovisning
5 – Finansiell analys och räkenskaper

1. Omvärld
Syftet med detta avsnitt är att visa på några yttre faktorer
som påverkar kommunens ekonomiska utveckling och hur
dessa faktorer utvecklats under året. Konjunktur, befolkningsutveckling och sysselsättning är de viktigaste faktorerna.

Ekonomisk utveckling
Utvecklingen i världsekonomin
Utvecklingen i världsekonomin fortsätter att vara osäker
och varierande. I delar av världen är tillväxten stark. Vi ser
samtidigt att ekonomier som tidigare varit drivande för
världsekonomin, som till exempel USA, forsätter att utvecklas svagt. I Europa har vi en tudelad ekonomi där Tyskland och några av de nordiska länderna fortsätter att gå
starkt medan andra länder som Irland, Portugal och Grekland uppvisat betydande ekonomiska problem. Ett exportberoende land som Sverige är i hög grad beroende av den
ekonomiska tillväxten i världen. Detta gäller inte minst beroendet av export till USA och Europa, där den starka kronan gentemot dollarn och Euron är ett orosmoln. Samtidigt
sker en allt större svensk export till Asien och Sydamerika,
marknader som tidigare varit relativt obetydliga.

Utvecklingen i Sverige
Svensk ekonomi har uppvisat en mycket stark tillväxt under
2010. Konjunkturinstitutets företagsbarometer visar den
starkaste indikationen på 15 år och det är framför allt tillverkningsindustrin och byggsektorn som indikerar mest.
Men även tjänstesektorn och handeln visar styrka. Hushållen är optimistiska kring sin ekonomi och sysselsättningen
ökar. Den starka ekonomin sätter sina spår i inflationen som
i genomsnitt var 2,5 procent under 2010. Riksbanken har
under 2010 höjt reporäntan från rekordlåga 0,25 procent till
1,25 procent för att styra mot det långsiktiga inflationsmålet
på 2 procent.

Västra Götaland ligger högre än riksgenomsnittet
Företagsamheten och den ekonomiska konjunkturen i
Västra Götalandsregionen ligger över riksgenomsnittet.
Inom regionen har Göteborgsområdet och Sjuhärad en betydligt positivare utveckling än norra delarna av Skaraborg
och delar av Fyrbodal. Återhämtningen under 2010 berör
hela näringslivet. Särskilt värd att notera är den stora omsvängningen för fordonsindustrin och byggbranschen.
Glädjande nog ökar antalet anställda inom näringslivet
igen. Men läget är inte helt oproblematiskt. Flera företag
upplever en brist på tillgänglig kompetens inom vissa yrkesgrupper.

Den kommunala sektorn visar starka resultat 2010
Resultatet för den kommunala sektorn år 2010 tillhör de
bästa på många år. En av de främsta orsakerna är det tillfälliga konjunkturstöd som kommunerna fick av staten under
2010. Samtidigt bidrog finanskrisen under 2008 och 2009
till en ökad kostnadsmedvetenhet som medförde en återhållsamhet i konsumtion och nyanställningar. Antalet arbetade timmar minskade inte i den utsträckning som befarats,
vilket inneburit att skatteintäkterna för kommunerna blivit
högre än i prognosen. Ytterligare en effekt av konjunkturnedgången under hösten 2008 och 2009 är att ökningen av
konsumentpriser och löner varit svag.

Befolkningsutveckling
Sveriges befolkning ökade med cirka 75 000 invånare till
9 415 570 personer under 2010. Ökningen beror framförallt
på att fler barn fötts (+ 3,9 procent) och på en hög invandring. Det föddes 116 000 barn i Sverige under 2010 vilket
är den högsta nivån sedan 1993. Under 2010 var migrationsnettot cirka 50 000. Det är främst återvändande
svenska medborgare som invandrat. Folkmängden ökade i
149 av Sveriges 290 kommuner.
(Källa: Statistiska Centralbyrån, Arena för tillväxt).
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Kraftig befolkningsökning i Skövde

Sysselsättning och pendling

Skövde växer. Under 2010 ökade befolkningen med 418 invånare till 51 402 invånare den 31 december. I Skövde föddes under förra året 601 barn. Skövde har en relativt ung
befolkning. Skövdes befolkningsökning är inte längre enbart en följd av ett högt födelsenetto och antalet inflyttade
studenter. Fler personer flyttar till Skövde på grund av arbete. Totalt har Skövdes folkmängd ökat med 2 224 invånare eller 4,2 procent under 2000-talets första decennium.

Statistiken släpar efter

Andelen äldre ökar
Idag ökar medellivslängden i Sverige. Under de närmaste
decennierna kommer andelen äldre i befolkningen att öka
snabbt. Enligt SCB:s prognos kommer Skövdes försörjningsgrad att öka från 2,23 år 2010 till 2,38 år 2040. Försörjningsgraden är relationen mellan dem som arbetar och
dem som inte arbetar. En försörjningsgrad på 2,0 innebär att
varje arbetande ska försörja sig själv och en person till. Om
20 år beräknar SCB att mer än 200 kommuner kommer att
ha en försörjningsbörda över 2,5 vilket anses som ansträngd. Denna utveckling innebär en stor utmaning för
såväl Skövde som övriga kommuner i Sverige.

Bostadsmarknaden
I Sverige börjar nu byggandet av nya bostäder att komma
igång efter att ha varit låg under flera år. Siffror från Statistiska Centralbyrån visar att nästan 25 000 bostäder började
byggas under 2010, vilket är en ökning med 48 procent
jämfört med 2009. Av dessa är 17 050 flerbostadshus och
7 850 lägenheter. Ökningen är dock från en mycket låg
nivå. Antalet bostäder som började byggas under 2009 var
den lägsta på tio år. Enligt Boverket beror ökningen främst
på en stark BNP-tillväxt och hushållens optimism. För
Skövdes del har också bostadsbyggandet kommit igång.

Ett starkt boindex för hushållen i Skövde
Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med husköpet. Boindex är inkomsten i förhållande till den inkomst
som krävs för att uppfylla ”normen” om 15 procent bolånekostnader av inkomsten före skatt. Hushållen i Skövde hade
under det tredje kvartalet ett boindex på 175,4. Det innebär
att hushållens marginal vid husköp är hög. Motsvarande
siffra för riket är 145,2 och för Göteborgsregionen är siffran
98,1. (Källa: Swedbank AB)

Förändrade förutsättningar för kommunen
vid tomtköp

Den senaste officiella statistiken från Statistiska Centralbyrån över sysselsättning och pendling är från år 2009.

Antalet arbetstillfällen 2009
Skövde hade nästan 29 000 arbetstillfällen år 2009 . De
flesta arbetstillfällena finns inom tillverkningsindustrin
samt inom den offentliga sektorn. De största arbetsgivarna
är Volvo (Cars och Powertrain), Skövde kommun, Skaraborgs sjukhus, försvarsmakten och Högskolan i Skövde.
Mellan 2008 och 2009 sjönk antal arbetstillfällen i Skövde
med nästan 2 000 som en effekt av lågkonjunkturen och beroendet till fordonsindustrin. Under perioden 2002 till 2009
har dock antalet arbetstillfällen ökat med drygt 900. Den
största ökningen har skett inom företagstjänster med nära
570 arbetstillfällen. Också inom handeln har det blivit fler
arbetstillfällen. Under 2009 tillkom cirka 360 arbetstillfällen genom att handelsområden expanderat och genom att ett
helt nytt handelsområde öppnade vid Stallsiken.

Arbetslösheten minskade under 2010
Eftersom Skövde har en stor andel anställda inom fordonsindustrin påverkades sysselsättningen kraftigt av lågkonjunkturen under hösten 2008 och 2009. Under 2010 har en
kraftig svängning skett och industrin har återanställt personal. Andelen öppet arbetslösa och personer i åtgärdsprogram har minskat från 8,4 procent till sju procent. Glädjande nog har minskningen för personer i åldern 18-24 varit
ännu mer positiv. Där var minskningen 4,1 procentenheter,
från 13,9 till 9,8 procent.
(Källa: Arbetsförmedlingen)

Andelen reguljärt sysselsatta i Skövde 2009
De reguljärt sysselsatta (20-64 år) i Skövde var 75,5 procent år 2009. Motsvarande siffra för Västra Götalandsregionen var 74,7 procent och för riket 74,6 procent. Andelen
sysselsatta i Skövde har minskat med 4,4 procent mellan
2007 och 2009. Den övergripande orsaken är lågkonjunkturen.

Inpendlingen till Skövde 2009
Skövde hade ett inpendlingsöverskott från andra kommuner
på nästan 5 000 personer år 2009 vilket är en minskning
med 872 personer sedan 2008. År 2009 pendlade 9 637 personer in till Skövde och 4 739 pendlade ut.

I maj 2010 ändrades lagen om förköpsrätt. Lagändringen
innebär att kommuner inte längre får en förfrågan vid fastighets- och markförsäljning automatiskt. Istället är marknaden numera helt öppen. För Skövde kommun innebär denna
lagändring att arbetssättet måste förändras. Kommunen behöver vara betydligt mer aktiv på marknaden och utvecklingsplaner och strategier måste hållas aktuella.
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2. Finansiell analys
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk
hushållning i sin ekonomi och verksamhet. Detta avsnitt redogör för Skövde kommuns ekonomiska ställning och hur utvecklingen varit under mandatperioden 2007-2010. Avsnittet
visar också en jämförelse med andra kommuner i Västra Götalandsregionen enligt en modell från Kommunforskning i Västsverige. Avsnittet avslutas med en nationell jämförelse.

Finansiella mål för mandatperioden 2007-2010
Kommunfullmäktige har antagit tre finansiella mål som
ska vara styrande för kommunen under mandatperioden.

1. Årets resultat ska motsvara minst två procent av
skatter och bidrag som ett genomsnitt under mandatperioden.

Sammanfattning
Under de senaste fem åren har Skövde kommuns resultat
utvecklats positivt. År 2010 är resultatmässigt det starkaste
året under mandatperioden med ett överskott på 97 mnkr.
Övriga år har överskottet varierat mellan 28 och 68 mnkr. I
relation till nettokostnader är resultatet 2,2 procent för mandatperioden i dess helhet. Det innebär att kommunfullmäktiges resultatmål på minst två procent har uppnåtts. I
resultatet ingår mandatperiodens avsättningar för att återställa deponier på 76 mnkr och förtidsinlösen av delar av
den så kallade gamla pensionsskulden på 91 mnkr.
Skövde kommun investerar mer än genomsnittet för
kommuner både i Västra Götaland och i riket. Den enskilt
största investeringen hittills för Skövde kommun är omoch tillbyggnaden av Arena Skövde som stod klar i slutet av
2009. Investeringen på 478 mnkr har lånefinansierats. Flera
nya förskolor har också byggts. Några ersätter de förskolor
som brann 2006 och andra har byggts för att möta en ökad
efterfrågan. Behovet av nya förskolor är fortfarande stort.
Andra stora investeringar är ombyggnaderna av Rydsskolan
och äldreboendet Tomtegården. Av investeringarna har 55
procent skattefinansierats (85 procent exklusive Arena
Skövde). Det innebär att kommunfullmäktiges mål att investeringar ska skattefinansieras inte har uppnåtts för mandatperioden.
Jämfört med många andra kommuner i Västra Götaland
har Skövde god ekonomi. Kommunalskatten är låg och soliditeten god. Investeringstakten är betydligt högre i Skövde,
vilket också påverkat skattefinansieringsgraden.
I en nationell jämförelse har Skövde låg skuldsättning
och låga nettokostnader men en något högre skattesats. I
skatteutjämningssystemet är Skövde kommun nettobidragstagare.
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2. Investeringarna ska skattefinansieras eller finansieras
med frigjort kapital. Undantag kan göras för strategiska framtidsinvesteringar, taxefinansierad verksamhet och lönsamma investeringar.
3. Budgetföljsamhet är ett prioriterat mål.
Avsikten med de finansiella målen är att de ska
samverka för att konsolidera ekonomin.

Kommunen överträffar mandatperiodens
resultatmål
Skövde kommun redovisar ett mycket starkt resultat, 97
mnkr, för 2010. Resultatet motsvarar 4,4 procent av skatter
och bidrag. För övriga år i mandatperioden har resultatet
varierat mellan 1,4 procent och 2,3 procent. Genomsnittet
för mandatperioden är 2,5 procent. Därmed har kommunfullmäktiges mål på minst två procent infriats. Skövde kommuns stabila ekonomi har gett verksamheterna goda
planeringsförutsättningar för att driva verksamhet.

årets resultat i procent av skatter och bidrag
Årets resultat i % av skatt och bidrag
Kommunfullmäktiges mål för perioden
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Avsättning till deponi och förtida inlösen av
pensionsskuld
Under mandatperioden har 76 mnkr avsatts för att slutligt
täcka avfallsdeponier. Arbetet kommer att genomföras successivt de kommande åren. Bedömningen är att inga ytterligare medel behöver avsättas de närmaste åren.
Den s.k. gamla pensionsskulden är en ansvarsförbindelse
som redovisas inom linjen för balansräkningen enligt lagen
om kommunal redovisning. Skulden avser pensioner som
intjänats före 1998. Kommunfullmäktige har antagit en policy för hur skulden ska hanteras för att få en jämn pensionskostnad över åren. Det sker genom att teckna
tjänstepensioner för att lösa in delar av skulden. Under åren
2007-2010 har 91 mnkr (inklusive löneskatt) av pensionsskulden lösts in i förtid. Pensionsskulden uppgick per 31
december 2010 till 1 012 mnkr. Skulden har ökat med 110
mnkr under mandatperioden. Mellan åren 2006 och 2007
ökade skulden kraftigt till följd av förändrade antaganden i
beräkningsmodellen. I första hand är orsaken ett ökat livslängdsantagande.

Låneskulden 31 december 2010 uppgick till 500 mnkr.
Samtliga lån har tagits upp under perioden 2007- 2009.
Finansnettot, dvs. skillnaden mellan intäktsräntor och kostnadsräntor, var -19 mnkr jämfört med -6 mnkr 2009.
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Verksamheternas resultat överensstämmer väl med de ramar
som nämnderna har att arbeta utifrån. Mandatperiodens utfall avviker mindre än 1 procent från budget. Budgetföljsamheten varierar dock mellan nämnderna.
Skövde kommun växer och genomför varje år investeringar till betydande belopp. Det som varit svårt de senare
åren är att med god träffsäkerhet avgöra när en investering
genomförs i tid. Flera investeringar har flyttats fram.
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Flera stora investeringar har genomförts
Investeringsgraden har varit hög under mandatperioden.
Den enskilt största investeringen hittills för Skövde kommun är om- och tillbyggnaden av Arena Skövde som stod
klar i slutet av 2009. Investeringen på 478 mnkr har lånefinansierats. Flera nya förskolor har också byggts. Några ersätter de förskolor som brann under 2006 och andra har
byggts för att möta en ökad efterfrågan. Behovet av nya förskolor är fortfarande stort. Andra stora investeringar är ombyggnad av Rydsskolan och äldreboendet Tomtegården. Av
investeringarna har 55 procent skattefinansierats (85 procent exklusive Arena Skövde). Det innebär att kommunfullmäktiges mål att investeringar ska skattefinansieras inte har
uppnåtts för mandatperioden.

Skövde i jämförelse med andra kommuner
Kommunforskning i Västsverige
Kommunforskning i Västsverige (Kfi) är en organisation
som bedriver forskning inom områdena ekonomi och organisation i kommuner och landsting. Varje år tar Kfi fram en
rapport som analyserar var de 49 kommunerna i Västra Götaland befinner sig finansiellt i förhållande till varandra.
Rapporten presenterar treårscykler och den senaste rapporten avser perioden 2007-2009. De perspektiv rapporten belyser är vilken kapacitet kommunen har på kort och lång
sikt och vilken riskexponering och kontroll kommunen har
på sin ekonomi. Modellen bygger på åtta finansiella nyckeltal.
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Finansiell profil 2007-2009 enligt Kfi
Kommunerna i Västra Götaland visade överlag en god resultatnivå under 2009, trots lågkonjunkturen. En viktig förklaring är att det i många kommuner inleddes kraftiga
besparingar under 2009 för att möta den svaga utveckling
av skatteintäkterna som förväntades för 2010. Skövde visar
en bättre resultatutveckling för 2009 än genomsnittet i
länet. Värt att notera är att Kfi i sin modell inte exkluderar
förtida inlösen av pensioner. I nedanstående diagram är

Skövde 2009

Skövdes profil markerad med röd färg medan genomsnittet
för kommunerna i länet är markerad med blå. Skövdes finansiella profil ligger för år 2009 över genomsnittet när det
gäller skattesats och soliditet, men hamnar under genomsnittet när det gäller skattefinansiering av investeringar, finansiella nettotillgångar, budgetföljsamhet och kassalikviditet. Dessa nyckeltal har i hög grad påverkats av kommunens investering i Arena Skövde.

49 finansiella profiler
kommunerna i västra götalands län 2009
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Jämförelsevis låg kommunalskatt
Skövde kommun har den fjärde lägsta kommunalskatten i
Västra Götaland. Genomsnittet i regionen är 21,76. Skövde
kommun sänkte år 2008 skatten med 15 öre till 20,99.
I diagrammet nedan visas Skövdes skattesats 2010 i relation till några andra kommuner i regionen.

soliditet
Skövde – Soliditet utan ansvarsförbindelse
Skövde – Soliditet med ansvarsförbindelse
%
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jämförelse skattesatser 2009 i %
Vänersborg
Uddevalla
Alingsås
Falköping
Borås
Trollhättan
Göteborg
Lidköping
Skövde
Västra Götaland

Medelvärde
20 %

21 %

22 %
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22,64
22,09
21,79
21,60
21,49
21,39
21,30
21,09
20,99
21,76
23 %

Skövde investerar mer än andra kommuner
Skövde kommun investerar mer än genomsnittet för kommuner i Västra Götaland eller riket. För perioden 20072009 hade Skövde kommun en investeringsvolym på 18
procent i förhållande till nettokostnader. Genomsnittet var
sju procent. Skillnaden beror delvis på att genomsnittet dras
ner av de kommuner som har sin fastighetsförvaltning i bolagsform.

Fortsatt stark soliditet
Soliditeten är ett mått på hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats via lån och hur stark den långsiktiga betalningsförmågan är. Ju högre soliditet, desto mindre
skuldsättning. Skövde kommun har en stark soliditet och
ligger i toppskiktet bland kommuner i Västra Götaland. Soliditeten redovisas nedan både med och utan ansvarsförbindelse. Soliditeten med ansvarsförbindelsen, dvs. inklusive
den gamla pensionsskulden, är 37 procent. Genomsnittet för
Västra Götaland var tre procent 2009.
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Regionen utan ansvarsförbindelse 35 %

Regionen med ansvarsförbindelse 3 %
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Lägre skuldsättning än genomsnittet
Under 2010 amorterades 60 mnkr av kommunens låneskuld. Inga nya lån togs upp. Den totala låneskulden uppgick till 500 mnkr vid slutet av året. Kommunens låneskuld
är lägre än genomsnittet för regionen och riket. Med en
skuld på 9 700 kronor per invånare ligger Skövde kommun
cirka 3 300 kronor lägre per invånare än riket i övrigt.

låneskuld 31 december
mnkr
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Tillgången till likvida medel är god
Under 2010 hade Skövde kommun i genomsnitt drygt 50
mnkr i likvida medel. För att klara behovet av likvida medlen finns en checkkredit på 200 mnkr. Kostnaden för
checkkrediten är låg.
I procent uppgick kassalikviditeten per 31 december
2010 till 52 procent eller 80 procent inklusive checkkrediten. Genomsnittet för regionen är 85 procent.
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Risk och kontroll
Riskanalys
Kommunens ekonomi är utsatt för olika typer av finansiella
risker. Ränterisker och refinanieringsrisker uppkommer i
samband med kommunens upplåning. Placeringsrisker och
valutarisker kan reduceras med en genomtänkt finanspolicy
och en aktiv omvärldsbevakning. Andra exempel på risker
är borgensåtaganden och händelser i omvärlden som drastiskt kan förändra kommunens intäkter och kostnader.

Andra borgensåtaganden avser Skövde Företagspark AB
om 11 mnkr, Skövde Värmeverk AB, 375 mnkr, och Stiftelserna St Elins gård, Egnell, och von Haugwitz-Cedermarkska om 40 mnkr.
Övrig borgen uppgår till 5,3 mnkr och avser borgen för
tre föreningar. Risk finns att föreningar kan komma på obestånd, men hittills har något borgensåtagande inte behövt
infrias. Om så ändå sker och föreningen inte upphör, kommer föreningsbidraget att kvittas mot kommunens fordran.

Skövde kommun och koncern i jämförelse
med riket

Ränterisk
Kommunens låneskuld är totalt 500 mnkr varav en kortfristig del om 150 mnkr som förfaller under 2011. Övriga förfaller till betalning under åren 2012-2018. Med rörlig ränta
ligger 150 mnkr medan övriga lån har fast ränta. Snitträntan
är ca 3,55 procent. Samtliga lån är i svenska kronor.

Placeringsrisk
Kommunen placerar inga medel. Undantag är Egnells
medel för stadens förskönande, som till 51 procent är placerade i svenska aktier. Marknadsvärdet på Egnells medel är
23 mnkr.

I tabellen nedan jämförs olika finansiella nyckeltal för
Skövde kommun med ett vägt genomsnitt för riket. Med
koncern avses all verksamhet som drivs i kommunal regi,
dvs. även verksamhet som drivs i kommunala bolag eller
kommunalförbund.
Skövde kommun har lägre nettokostnader än riket till
följd av en gynnsam kostnadsstruktur. Skövde har också en
något högre utdebitering per invånare än genomsnittet i
riket. Jämfört med riket har koncernen låga nettokostnader
samt en låg skuldsättning och få borgensförbindelser.

Skatteutjämningssystemet

Valutarisker
Kommunen handlar med el på elbörsen Nordpool. Elkontrakten handlas i euro. Denna handel är valutasäkrad till 75
procent genom valutaterminer för 2011.

Borgensrisker
Borgen för statliga lån avseende egna hem har minskat med
300 000 kr till 1 200 000 kr. Några återbetalningar av tidigare infriade borgensåtaganden rörande egna hem har inte
skett under året. Risk finns att kommunen får infria enstaka
borgensåtaganden för egna hem.
Borgen för Skaraborgs läns sjukhem uppgår till 9,2
mnkr. Borgen för Skaraborgs läns sjukhem bedöms som
riskfri, då kommunen belägger alla eller nästan alla tillgängliga platser.

I Sverige finns ett skatteutjämningssystem som syftar till att
ge kommunerna likvärda förutsättningar för att driva verksamhet. Skövde kommun har en teoretiskt beräknad strukturkostnad som understiger den teoretiskt beräknade
strukturkostnaden i riket för verksamheterna barnomsorg,
grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg och individ- och
familjeomsorg. Skövde kommun bidrar därför till kostnadsutjämningssystemet. Skövdes invånare har en lägre medelinkomst än riket. Kommunen får därför bidrag från
inkomstutjämningssystemet.

Finansiella nyckeltal
Kommunen
2009 års bokslut, kronor per inv
Årets resultat
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Verksamhetens nettokostnader
Strukturkostnad enligt utjämningssystemet
Bidrag till kostnadsutjämningen
Bidrag från inkomstutjämningen
Anläggningstillgångar
Långfristiga skulder
Eget kapital
Utdebitering kronor per skattekrona
Borgensförbindelser

Källa: Sveriges kommuner och landsting
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Skövde
922
40 601
39 739
29 006
2 412
6 139
49 563
9 807
31 230
20,99
30 027

Koncernen

Riket (vägt medelvärde)
928
46 325
45 565
31 418

50 857
12 928
33 625
20,72
42 766

Skövde
1 561

Riket (vägt medelvärde)
1 200

38 304

46 325

78 217
22 272
46 993

88 333
35 733
40 859
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Driftredovisning
Driftredovisning per nämnd och finansförvaltning, tkr
Nämnd/förvaltning
Skolnämnd
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Socialnämnd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kulturnämnd
Miljönämnden Östra Skaraborg
Omvårdnadsnämnd
Teknisk n skattefin
Teknisk n affärsverk
Utbildningsnämnd
S:a styrelse och nämnder

Budget
Kostnader
755 343
21 349
113 011
179 047
6 588
268 794
50 410
22 892
1 053 181
638 440
131 019
361 726
3 601 799

Budget
Intäkter
-70 504
-10 899
-21 819
-32 680
-540
-54 629
-6 024
-15 567
-408 004
-536 669
-131 019
-130 005
-1 418 358

Budget
Netto
684 839
10 450
91 192
146 367
6 048
214 165
44 386
7 325
645 177
101 771
231 721
2 183 441

Utfall
Kostnader
760 920
22 437
117 271
169 142
6 615
268 407
53 314
21 417
1 052 143
772 740
131 221
377 598
3 753 226

Utfall
Intäkter
-77 327
-11 995
-27 304
-27 886
-608
-64 252
-9 633
-15 777
-422 913
-665 281
-134 771
-147 850
-1 605 598

Utfall
Netto
683 592
10 442
89 967
141 256
6 006
204 155
43 681
5 641
629 230
107 459
-3 550
229 748
2 147 629

Avvikelse
Netto
1 247
8
1 225
5 111
42
10 010
705
1 684
15 947
-5 688
3 550
1 973
35 812

Finansförvaltning
Tot inkl finansförvaltning

-1 603 275
1 998 524

-580 100
-1 998 458

-2 183 375
66

-2 141 383
1 611 843

-872 303
-2 477 901

-3 013 686
-866 058

830 311
866 124

Budget
Netto
7 215
300
1 607
749
71 025
596
0
6 387
225 800
104 147
4 934
422 761

Utfall
Utgifter
4 608
0
1 160
386
13 514
418
0
1 916
97 656
37 186
2 964
159 808

Utfall
Inkomster
0
0
0
0
0
0
0
0

Utfall
Netto
4 608
0
1 160
386
13 514
418
0
1 916
97 656
37 186
2 964
159 808

Avvikelse
Netto
2 607
300
448
363
57 511
178
0
4 471
128 144
66 961
1 970
262 953

Utfall
Netto
-8 436
6 617
18 569
16 750

Avvikelse
Netto
9 761
11 153
-18 569
2 345

I budget ingår under året beslutade justeringar.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning per nämnd, tkr
Nämnd/förvaltning
Skolnämnd
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Socialnämnd
Kommunstyrelsen
Kulturnämnd
Miljö- och hälsoskyddsn
Omvårdnadsnämnd
Teknisk n skattefin
Teknisk n affärsverk
Utbildningsnämnd
S:a styrelse och nämnder

Budget
Utgifter
7 215
300
1 607
749
71 025
596
0
6 387
225 800
104 147
4 934
422 761

Budget
Inkomster
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

I budget ingår under året beslutade justeringar.

Exploateringsredovisning
Exploateringsredovisning per nämnd, tkr
Nämnd/förvaltning
Kommunstyrelsen Bostadsmark
Kommunstyrelsen Industrimark
Teknisk n affärsverk
S:a styrelse och nämnder

Budget
Netto
1 325
17 770
19 095
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Resultaträkning
Kommunen
Resultaträkning (mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not
1
2
3

Verksamhetens nettokostnad

Sammanställd

2010
784,2
-2719,2
-138,5

2009
671,1
-2 577,8
-119,4

2010
1 290,9
-3 095,1
-196,5

2009
1 106,0
-2 882,2
-176,7

-2 073,5

-2 026,1

-2 000,7

-1 952,9

4
5
6
7

1 860,0
329,3
2,1
-21,3

1 822,8
256,4
13,3
-19,4

1 860,0
329,3
4,0
-42,3

1 822,8
256,4
16,4
-51,4

96,6

47,0

150,3

91,3

8

769,5
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Resultat efter extraordinära poster

866,1

47,0

150,3

91,3

Uppskjuten skatt obeskattade reserver
Skattekostnad
Årets resultat

0,0
0,0
866,1

0,0
0,0
47,0

-9,0
-4,3
137,0

-7,4
-4,3
79,6

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Extraordinär intäkt
Extraordinär kostnad

8

Finansieringsanalys
Kommunen

Sammanställd

Finansieringsanalys (mnkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för pensionsavsättningar
Justering för övriga avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

2010

2009

2010

2009

866,1
138,5
13,7
-3,2
-759,8

47,0
119,4
12,7
23,7
-5,4

137,0
196,5
12,4
11,0

79,6
176,7
13,7
18,9
-11,2

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

255,3

197,4

356,9

277,7

Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder

1,4
-21,1
-0,4

-20,9
-38,0
81,3

-8,6
-67,0
-1,7

-29,4
-60,8
177,7

Medel från den löpande verksamheten

235,2

219,8

279,6

365,2

Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

-177,9
1,6

-410,2
11,2

-281,0

-458,4

-0,2

-0,2

0,3
-0,4

0,3
-1,4

Medel från investeringsverksamheten

-176,5

-399,2

-281,1

-459,5

Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskningar av långfristiga fordringar

0,0
-60,0
-0,8
0,2

300,0
-60,0
-0,5
0,2

0,0
-64,4
-0,9
0,2

300,0
-81,5
2,1
0,0

Medel från finansieringsverksamheten

-60,6

239,7

-65,1

220,6

-1,9

60,3

-66,6

126,3

73,2
71,3

12,9
73,2

212,5
145,9

86,2
212,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Balansräkning
Kommunen
Balansräkning (mnkr)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram

Not

Summa immateriella anläggningstillgångar

Sammanställd

2010

2009

2010

2009

0,0

0,0

0,6

0,9

0,0

0,0

0,6

0,9

2 245,2
240,6

2 204,3
242,4

3 624,0
437,2

3 538,5
438,3

2 485,8

2 446,7

4 061,2

3 976,8

846,5
3,5

76,9
3,4

8,1
3,5

7,7
3,3

850,0
3 335,8

80,3
2 527,0

11,6
4 073,4

11,0
3 988,7

102,7
307,0
71,3

104,1
285,9
73,2

134,0
390,3
145,9

125,4
322,3
212,5

481,0
3 816,8

463,2
2 990,2

670,2
4 743,6

660,2
4 648,9

1 592,4
866,1

1 545,4
47,0

2 399,8
137,0

2 317,2
79,6

2 458,5

1 592,4

2 536,8

2 396,8

90,6
95,3

76,9
98,6

100,2
136,5

85,6
129,5

185,9

175,5

236,7

215,1

450,6
721,8

500,0
722,3

1 101,0
869,1

1 135,5
901,5

1 172,4
3 816,8

1 222,3
2 990,2

1 970,1
4 743,6

2 037,0
4 648,9

1 012,7
420,3
0,0
200,0

1 088,7
442,2
0,0
200,0

1 058,1
54,8
515,8
230,0

1 107,3
56,0
515,8
230,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekn.anläggningar
Maskiner och inventarier

9
10

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och bostadsrätter
Långfristiga fordringar

11
12

Summa finansiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Förråd m.m.
Fordringar
Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital

13
14

15

Eget kapital vid årets början
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
Avsättningar

16

Pensionsskuld
Övriga avsättningar
SUMMA AVSÄTTNINGAR
Skulder

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

17
18

SUMMA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Inom linjen
Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser
Ställda panter
Limit checkräkningskredit

19
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Noter
Kommunen
1. Verksamhetens intäkter
Versamhetens intäkter inkl interna poster
Avgår interna poster
Avgår extra ordinär post
Summa verksamhetens intäkter
– varav reavinster

2010
4 666,0
-3 112,3
-769,5
784,2
1,7

2009
3 423,0
-2 751,9
0,0
671,1
8,5

2. Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader inkl interna poster
Avgår interna poster
Avgår ansvarsförbindelse pension elnät och VA
Summa verksamhetens kostnader
– varav förändring pensionsavsättn inkl löneskatt
– varav utbetalda pensioner inkl löneskatt
– varav pensioner avgiftsbestämnd ÅP inklusive löneskatt

5 834,3
-3 115,3
0,2
2 719,2
13,7
47,3
68,6

5 333,6
-2 756,0
0,2
2 577,8
12,7
46,3
63,4

82,1
8,6
9,4
38,1
0,3
138,5

1 835,5

3. Avskrivningar
Planenliga avskrivningar
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Maskiner, inventarier och bilar
Avskrivningar föreningslån
Summa
4. Skatteintäkter
Kommunalskatt
Slutavräkning 2007
Slutavräkning 2008
Slutavräkning 2009
Slutavräkning 2010
Summa

2010

2009

1 290,9

1 106,0

-3 095,1

-2 882,2

63,9
7,8
8,6
38,8
0,3
119,4

196,5

176,7

1 882,3

1 835,5

1 882,3

1,8
-61,3

1,8
-61,3

1 822,8

1,3
23,2
1 860,0

1 822,8

49,8
295,6
13,1
-118,3
68,4
20,7
329,3

0,0
310,6
-24,8
-122,0
76,2
16,4
256,4

49,8
295,6
13,1
-118,3
68,4
20,7
329,3

0,0
310,6
-24,8
-122,0
76,2
16,4
256,4

6. Finansiella intäkter
Räntor utlämnade lån
Räntebidrag
Räntor likvida medel
Räntor under byggnadstid
Aktieutdelning
Återbetalning från SKL
Summa

0,0
0,2
1,2
0,4
0,3
0,0
2,1

0,1
0,4
0,9
8,7
0,4
2,8
13,3

0,0
1,9
1,7
0,4
0,0
0,0
4,0

0,1
3,0
1,8
8,7
0,0
2,8
16,4

7. Finansiella kostnader
Räntor upplåning
Ränta på pensionsskuld
Övriga räntor
Summa

17,6
2,9
0,8
21,3

13,8
3,9
1,7
19,4

38,6
2,9
0,8
42,3

45,8
3,9
1,7
51,4

5. Generella statsbidrag
Generellt statsbidrag (konjukturstöd)
Inkomstutjämning
Regleringsavgift
Kostnadsutjämning
Kommunal fastighetsavgift
Avgift LSS-utjämning
Summa
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1,3
23,2
1 860,0
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Noter
Kommunen
8. Årets resultat, avstämning mot balanskravet
2010
Årets resultat enligt resultaträkning
866,1
Avgår realisationsvinster (aktieförs)
-769,5
Försäljning av Skövde kommuns samtliga bolag till Skövde Stadshus AB
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Synnerliga skäl enligt KL 8:5
Ianspråktagande av sparande
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Justerat resultat
96,6
9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående värde
Nettoinvestering
Försålt mm
Planenlig avskrivning
Summa

Sammanställd

2009
47,0
-8,5

2010

2009

38,5

2 204,3
142,2
-0,7
-100,6
2 245,2

1 928,7
361,3
-5,4
-80,3
2 204,3

3 624,0

3 538,5

10. Maskiner, inventarier och transportmedel
Ingående värde
Nettoinvestering
Försålt m.m.
Planenlig avskrivning
Summa

242,4
35,7
-0,6
-36,9
240,6

232,8
48,9
-0,5
-38,8
242,4

437,2

438,3

11. Aktier, andelar och bostadsrätter
Aktier
Bokfört värde = Nominellt värde om inget annat anges
Skövde Stadshus AB
Skövde Flygplats AB
Aktiebolaget Skövdebostäder
Skövde Företagspark AB
Varav villkorat aktieägartillskott
Nominellt värde
Turistcentrum i Västergötland AB
Västtrafik AB
Skövde Värmeverk AB
Gothia Innovation AB
Bokfört värde aktier
Nominellt värde aktier

842,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
0,2
846,2
3,7

0,0
2,0
7,3
23,6
17,7
4,0
0,1
3,4
40,0
0,2
76,6
57,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
3,4
0,0
0,2
3,6

0,0
3,4
0,0
0,2
3,6

0,3
0,0
846,5

0,3
0,0
76,9

0,3
4,2
8,1

0,3
4,0
7,7

2,5
0,8
0,2
0,0
3,5

2,3
0,9
0,2
0,0
3,4

2,6
0,4
0,2
0,3
3,5

2,3
0,4
0,2
0,4
3,3

Andelar

Stiftelsen Skaraborgs Länsteater
Andelar aktie- o andelsinnehav, värdepapper
Summa aktier, andelar och bostadsrätter
12. Långfristiga fordringar, utlämnade lån
Föreningslån
RÖS, Räddningstjänst Östra Skaraborg
AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg
Diverse långfristiga fordringar HBV
Summa
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Noter
Kommunen

Sammanställd

13. Förråd m.m.
Exploatering
Förråd vaktmästeri samt bok om Elli Hemberg
Förråd mm i delägda företag
Summa

2010
102,6
0,1
0,0
102,7

2009
104,0
0,1
0,0
104,1

2010
102,6
0,1
31,3
134,0

2009
104,0
0,1
21,3
125,4

14. Kassa och bank
Summa
Utnyttjad checkkredit
Beviljad checkkredit

71,3
78,5
200,0

73,2
0,0
200,0

145,9
78,5
230,0

212,5
0,0
230,0

15. Eget kapital
Anläggningstillgångar
Långfristiga skulder och avsättningar

3 335,8
-636,3

2 527,0
-675,5

4 073,4
-1 101,0

3 988,7
-1 350,5

Summa anläggningskapital

2 699,5

1 851,5

2 972,4

2 638,2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder

481,0
-722,0

463,2
-722,3

670,2
-869,1

660,2
-901,5

Summa rörelsekapital

-241,0

-259,1

-198,9

-241,3

Rörelsekapitalet är uppdelat i;
Elnätets resultatutjämningsfond
VA-verkets resultatutjämningsfond
Övrigt rörelsekapital
Summa

33,5
-3,6
-270,9

30,3
-4,8
-284,6

-241,0

-259,1

3,7
69,1
17,7
95,4
0,0
0,0

1,6
60,3
15,0
98,6
0,0
0,0

3,7
78,8
17,7
95,4
3,3
37,7

1,6
69,0
15,0
98,6
2,2
28,7

185,9

175,5

236,6

215,1

74,9
-3,5
3,8
0,3
0,3
0,0
0,4
76,2

63,7
-3,5
6,1
3,9
2,2
0,0
2,5
74,9

ej uppg
0,0

ej uppg
0,0

Aktualiseringsgrad %

87,0

87,0

Avsättning av framtida återställning av deponier
Ingående balans
Ianspråktaget under året
Avsättning under året
Utgående balans

98,6
-4,7
1,5
95,4

74,8
-1,9
25,7
98,6

16. Avsättningar
Garantipensioner
Pensionsskuld
Löneskatt
Avsättning framtida återställning av deponier
Övriga avsättningar
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Summa

Avsättningar till pensioner
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändringar av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående avsättning
Förpliktelsen minskad genom försäkring
Överskottsmedel i försäkringen
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Noter
Kommunen

Sammanställd

17. Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Återföring av beräknad amortering
Nyupplåning under året
Årets faktiska amorteringar
Nästa års beräknade amortering

2010
500,0
60,0
0,0
-60,0
-50,0

2009
260,0
20,0
300,0
-20,0
-60,0

2010
1 135,5
121,3
0,0
-62,8
-93,0

2009
935,5
104,1
300,0
-81,5
-122,6

Delsumma

450,0

500,0

1 101,0

1 135,5

0,6

0,0

0,6

0,0

450,6

500,0

1 101,6

1 135,5

869,1

901,5

1 066,4
0,5
40,4
1 107,3

1,5
9,2
45,3
56,0

Periodisering anslutningsavgifter
Summa

2010

2009

Långfristiga skulder per kreditgivare
Swedbank
SEB
Nordea
Handelsbanken
Avgår summa nästa års amortering
Summa

200,0
100,0
100,0
100,0
-50,0
450,0

260,0
100,0
100,0
100,0
-60,0
500,0

18. Kortfristiga skulder
Beräknad amortering
Utnyttjad checkkredit
Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Sociala avgifter
Skulder till staten
Avräkningsskuld andra redovisningsenheter
Inkomstförskott
Upplupna löner
Semesterlöneskuld
Upplupna räntor
Upplupen avgiftsbestämd ålderspension
Upplupen löneskatt minus betald prel.skatt
Förutbetald skatteintäkt
Interimsskulder
Övriga skulder och interimsskulder
Summa

50,0
0,0
171,7
24,3
30,2
4,7
51,9
42,8
18,5
103,1
0,3
54,7
2,7
60,0
70,3
36,6
721,8

60,0
0,0
161,7
23,2
28,4
5,2
26,7
71,7
16,3
104,2
1,6
51,0
0,6
71,7
50,3
49,7
722,3

1 012,7

1 088,7

1 012,7

1 088,7

1 012,7
0,5
44,9
1 058,1

0,0
354,5
11,0
1,2
8,6
45,0
420,3

0,0
375,2
11,0
1,5
9,2
45,3
442,2

1,2
8,6
45,0
54,8

19. Inom linjen
Ansvarsförbindelser
Pensioner anställda inklusive löneskatt
Garantifond Fastigo
Avropbart underhåll enl HLU-modellen
Summa
Borgensförbindelser
AB Skövdebostäder
Skövde Värmeverk AB
Skövde Företagspark AB
Egna hem, 40%
Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem
Borgen för föreningar och stiftelser
Summa
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Noter
Kommunen
19. Inom linjen forts.
Ställda panter, fastighetsinteckningar
Limit checkräkningskredit
Pensionsförpliktelser ansvarsförbindelse
Ingående förpliktelse
Pensionsutbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändringar av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående förpliktelse
Förpliktelsen minskad genom försäkring
Överskottsmedel i försäkringen
Aktualiseringsgrad %

2010
0,0
200,0

2009
0,0
200,0

1 088,7
-33,6
10,6
-14,8
0,0
-38,2
1 012,7
103,4
0,0
87,0

1 066,4
-33,3
58,5
4,4
0,0
-7,3
1 088,7
89,4
0,0
87,0

Inventarier och utrustning
Finansiella avtal varav
periodiserad ränta innevarande år (kr)
periodiserad amortering innevarande år (kr)

5 045,3

6 010,5

22,0
456,7

42,3
410,3

Summa

5 524,0

6 463,1

Hyreskostnad kommande år
Hyreskostnad senare än ett men inom fem år
Hyreskostnad senare än fem år

3 193,6
1 368,2
0,0

3 992,8
1 547,2
0,0

Tilläggsupplysning operationell leasing
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Nämndernas ackumulerade resultat 2010
Skattefinansierad verksamhet – belopp i tkr
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Kommunfullmäktige och revision
Kommunstyrelse
Kulturnämnd
Miljönämnden Östra Skaraborg
Omvårdnadsnämnd
Skolnämnd
Socialnämnd
Teknisk nämnd, skattefinansierad
Utbildningsnämnd
Summa Skattefinansierad verksamhet

Ingående värde
2010

Resultat
2010

1 257
3 671
911
15 763
-250
0
34 518
22 545
-27 000
28 283
35 943
115 643

8
1 224
42
10 010
705
1 684
15 947
1 246
5 111
-5 688
1 973
32 262

30 843
-4 817
0
-550
25 476
141 119

Justering
2010

Utgående värde
2010

-34 192

1 265
4 895
953
17 459
456
0
50 465
23 791
-21 889
-1 599
37 916
113 713

3 214
1 208
0
-872
3 550

0

34 057
-3 609
0
-1 422
30 448

35 812

-34 192

144 161

-8 314

1)

-1 684

2)

-24 194

3)

Affärsverksamhet – belopp i tkr
Elnät
VA-verket
Renhållning
Biogas
Summa Affärsverksamhet
Totalt

Specifikation av resultatreglering
1)
2)
3)

Resultatreglering avser ramkompensation för hyrestäckningen av Portalen, Supplier Park och Destinationsbolaget.
Miljönämnden Östra Skaraborgs ackumulerade resultat ska vara noll.
Resultatreglering avser ramkompensation för renovering av Billingskolan.
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Redovisningsprinciper
God redovisningssed
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunala redovisningslagen (KRL). Lagen anger vad som betecknas
som god kommunal redovisningssed. Redovisningen utvecklas fortlöpande. Därför lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer om
redovisningsprinciper.

Tillämpade principer
Skövde kommun följer den kommunala redovisningslagen,
samt RKR:s rekommendationer. Rekommendation nr 17,
”Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser”,
har följts så långt uppgifter kunnat erhållas från pensionsförvaltaren. Periodisering av kostnader och intäkter har
skett enligt bokföringsmässiga grunder.

Periodisering av skatteintäkter
I enlighet med rekommendation nr 4.2 från RKR har skatteintäkterna periodiserats. Vid beräkningen av skatteintäkterna har prognos från Sveriges kommuner och landsting
(SKL) använts.

Pensioner
Från och med år 1998 redovisas pensioner enligt den sk
”blandmodellen”. Detta innebär att pensioner intjänade före
år 1998 lyfts ur balansräkningen och redovisas som ansvarsförbindelse.
På ansvarsförbindelsen beräknas även löneskatt. Utbetalningar av dessa pensioner redovisas som kostnad i resultaträkningen det år de utbetalas.
Pensioner som intjänats efter 1998 redovisas som kostnad under intjänandeåret och redovisas som en avsättning i
balansräkningen. Den del av åtagandet som avser avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld.
På såväl avsättning som kortfristig skuld beräknas löneskatt.

Löner och övriga förmåner
Löner och övriga förmåner som intjänats under december
månad och utbetalts under januari månad har periodiserats.

Semesterlöneskulden

För att tillgången ska betraktas som en investering enligt
kommunens investeringspolicy, gäller att den har en ekonomisk livslängd på mer än tre år och att anskaffningsvärdet
överstiger ett halvt basbelopp.
Investeringar som löper över en längre tidsperiod, till exempel nybyggen och större anläggningar, ska påföras ränta
över tiden om investeringsbeloppet överstiger fem mnkr.
Ränta beräknas fram till den tidpunkt investeringen tas i
bruk och läggs till investeringsutgiften. Räntesatsen beräknas utifrån kommunens genomsnittsränta för upplåning.
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningsstillgångar.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar
RKR:s rekommendation nr 18 anger att i den mån en avgift
eller ett bidrag går att hänföra till en investering, ska inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.
Periodisering har skett av anslutningsavgifter för fiber
samt el och va. Fördelningen sker över en 5-årsperiod. När
det gäller att återspegla investeringens nyttjande och förbrukning följs alltså inte rekommendationen.

Avskrivningar
Planenliga avskrivningar beräknas på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningar sker linjärt, det vill säga med
lika stora belopp under objektets beräknade livslängd. Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets tidigare förslag. Avskrivning börjar när tillgången tas i bruk.

Extraordinära och jämförelsestörande poster
RKR:s rekommendation 3:1 avser redovisning av extraordinära och jämförelsestörande poster.
För att redovisas som extraordinär post krävs att följande
tre kriterier samtliga är uppfyllda:
1) Händelsen eller transaktionen saknar ett tydligt
samband med den ordinarie verksamheten
2) Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att
den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet
3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp

Intjänade, ej uttagna, semester- och övertidsersättningar och
ferielöner har skuldbokförts och förändringen har påverkat
årets redovisning. Skulden redovisas som kortfristig skuld
inklusive beräknad personalomkostnad.

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser som
inte är extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Upplysningar
om dessa ska lämnas i not eller särredovisas direkt i resultaträkningen i egen post.

Anläggningstillgångar

Sammanställd redovisning

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till
anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med utgiften minus eventuella investeringsbidrag.

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en
helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende
av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. Konsolide-

Skövde – Årsredovisning 2010

Årsredovisning
5 – Finansiell analys och räkenskaper

ringen innebär att enheter där kommunen har ett betydande
inflytande ingår med vad som motsvarar kommunens andel.
Betydande inflytande antas föreligga vid en röstandel om
minst 20 procent. Gränsen är inte absolut, eftersom det ekonomiska åtagandet för kommunen kan vara väsentligt även
vid lägre röstandel. RKR:s rekommendation 8:2 behandlar
sammanställd redovisning. Enligt rekommendationen ska
tilläggsupplysningar i form av noter lämnas till resultat- och
balansposterna, vara av samma typ som kommunens och redovisas jämte dessa.

Avsättningar

a) En kommun har en befintlig förpliktelse (legal eller
informell som en följd av en eller flera inträffande
händelser)
b) Det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas för att reglera förpliktelsen
c) En tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras

Redovisning av lånekostnader
RKR:s rekommendation 15:1 avser redovisning av lånekostnader. Lånekostnader belastar resultatet för den period
de hänför sig till.

Avsättningar redovisas enligt RKR:s rekommendation 10:1
”Avsättningar och ansvarsförbindelser”. En avsättning skall
redovisas i balansräkningen när samtliga krav enligt nedanstående punkter är uppfyllda:

Begreppsförklaringar
Här är korta förklaringar till några av de viktigaste orden i årsredovisningen.
Resultaträkningen visar årets resultat och hur det uppkommit.

Årets intäkter minus årets kostnader inklusive avskrivningar utgör förändringen av eget kapital.
Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns den 31 de-

cember respektive år och hur tillgångarna har finansierats
med skulder och eget kapital.
Tillgångar består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.
Omsättningstillgångar består av likvida medel och fordringar

för vilka likvid erhålles inom ett år.
Anläggningstillgångar består av fastigheter, anläggningar, in-

Finansieringsanalysen visar in- och utbetalningar under året
för såväl driftverksamheten, investeringsverksamheten och
finansieringsverksamheten. Analysen avslutas med likvida
medel vid årets slut.
Soliditet visar dels hur stor del av tillgångarna som betalats
med eget kapital och dels den långsiktiga betalningsförmågan.
Finansnetto består av ränteintäkter minus räntekostnader.
Kommunen är den juridiska personen Skövde kommun.
Koncernen är Skövde kommun, de bolag som kommunen är

ventarier, aktier och utlämnade lån.

hel- eller delägare i och de kommunalförbund som kommunen är medlem i och har ett betydande inflytande i.

Skulder är dels kortfristiga som betalas inom ett år och dels

Förkortningar som används:

långfristiga. Långfristiga skulder utgörs av pensionsskuld
och anläggningslån.

tkr = tusentals kronor

Eget kapital visar skillnaden mellan samtliga tillgångar och

skulder.

mnkr = miljontals kronor
mdkr = miljarder kronor.

Rörelsekapitalet består av skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Anläggningskapital är skillnaden mellan anläggningstill-

gångar och långfristiga skulder.
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Revisionsberättelse
Revisorerna

1(2)

Revisionsberättelse för år 2010
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt genom
utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag. Styrelse och
nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till
fullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt kommunallag, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt för bolagen också vad som
stadgas i aktiebolagslagen avseende lekmannarevisor.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Detta innebär
att vi prövat verksamheten via särskilda granskningsinsatser och via möten med
förtroendevalda och tjänstemän samt genomgång av protokoll, handlingar och
budgetuppföljningar.
Förutom granskning av årsredovisningen och delårsrapport som är obligatoriska
har vi under året genomfört ett antal olika granskningsinsatser avseende bl a
kommunens IT – hanteringen, upphandling av SFI, ägardirektiv, projekt
MultiKulti och försörjningsstöd. Vår granskning av försörjningsstöd görs också
som en jämförande studie med några andra kommuner och kommer att avslutas
gemensamt inom kort. I avvaktan på slutredovisning har vi under året också
fortsatt att följa byggnation av ARENAN. Resultatet visar en fortsatt god
följsamhet till kommunfullmäktiges investeringsbeslut. Slutligt avslut på
granskningen sker när garantitiden gått ut. Granskningen av Miljönämnden Östra
Skaraborg som är en med Falköping och Tibro gemensam nämnd har skett i
samverkan med revisorer från båda dessa kommuner.
I årsredovisningen redovisas de tre finansiella målen och utfallet. Av
redovisningen framgår att måluppfyllelse föreligger för resultatmålet. För målet
om egenfinansiering uppnås för året men inte för mandatperioden. För målet om
god budgetföljsamhet konstateras att den är god även om större avvikelser finns
per nämnd. De stora budgetavvikelserna totalt sett för investeringar har lett till att
arbetet med planering och uppföljning av investeringar ses över.
För de av kommunfullmäktige fyra prioriterade verksamhetsmålen görs också en
redovisning och bedömning av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Av
redovisningen framgår att målet att Skövde ska vara ledande kommunen i
Skaraborg och utgöra ett aktivt komplement till Göteborg och övriga delregioner i
Västra Götaland bedöms vara delvis uppnått. Mål nr 2 om att Skövde ska kunna

Skövde – Årsredovisning 2010

Årsredovisning
5 – Finansiell analys och räkenskaper

Revisionsberättelse
Revisorerna

2(2)

erbjuda alla utbildning och ha förskola till högskola där kvaliteten på utbildningen
ska vara av nationell toppklass bedöms vara delvis uppfyllt. Mål nr 3 avser att
Skövde ska erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter under hela livet. Målet
bedöms som delvis uppfyllt. För mål nr 4 om konkurrensutsättning anges att detta
fortgår löpande och exempel anges där så skett. Någon bedömning av
måluppfyllelsen görs inte. Vi gör ingen annan bedömning än den som redovisas.
Vi bedömer sammantaget att redovisningen av måluppfyllelsen ger en rättvisande
bild för målen som varit långsiktiga och löpt över hela mandatperioden.
Vi har i de senaste årens revisionsberättelser framfört synpunkter på att den
interna kontrollen behöver utvecklas vad gäller systematik, dokumentation och
rapportering. Vi noterar nu att ett arbete inletts i denna riktning och där det av
årsredovisningen också framgår att kommunen har som ambition att på ett mer
systematiskt sätt arbeta med intern kontroll i utvecklingen av verksamheten.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Skövde kommun har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, med rättvisande räkenskaper och med en intern kontroll.

Vi tillstyrker
att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet för år 2010
att kommunens årsredovisning för 2010 godkänns.
Skövde kommuns revisorer 2011 04 07

Leif Eriksson

Stig Larsson

Åke Färdig

Sven-Erik Ek

Malin Wadman

Margareta Lorentzson

Max Kallio
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Årsredovisning
5 – Finansiell analys och räkenskaper

Fem år i sammandrag
Kommunen inkl. företag och kommunalförbund (mnkr)
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2010

2009
1 106,0
-2 882,2
-176,7

2008
*)
1 036,1
-2 883,5
-164,0

2007
*)
1 203,2
-2 929,2
-163,0

1 290,9
-3 095,1
-196,5

Verksamhetens nettokostnader

1 074,8
-2 644,6
-163,8

-2 000,7

-1 952,9

-2 011,4

-1 889,0

-1 733,6

2 189,3
-38,3

2 079,2
-35,0

2 026,5
-24,6

1 948,8
-14,8

1 855,9
-11,8

150,3

91,3

-9,5

45,0

110,5

-9,0
-4,3

-7,4
-4,3

13,8
-1,3

-4,1
-1,5

-3,0
-8,4

Årets resultat

137,0

79,6

3,0

39,4

99,1

Nettoinvesteringar

281,4

459,8

602,4

231,7

277,6

Balansräkning
Tillgångar

4 743,6

4 648,9

*)
4 151,6

*)
3 862,7

3 818,2

Eget kapital
Avsättning till pensionsskuld
Övriga avsättningar
Skulder
Skulder och eget kapital

2 536,8
100,2
136,5
1 970,1
4 743,6

2 396,8
85,6
129,5
2 037,0
4 648,9

2 315,8
71,9
104,6
1 659,3
4 151,6

2 316,3
79,9
109,9
1 356,6
3 862,7

2 277,9
64,4
104,4
1 371,5
3 818,2

Skatteintäkter och statsbidrag
Finansnetto
Resultat före extraordinära poster

Bokslutsdispositioner
Skattekostnader

2006

*) Skövde kommuns andel i Avfallshantering Östra Skaraborg har ändrats 2007 samt 2008.

KOMMUNEN (mnkr)

2010

2009

2008

2007

2006

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

784,2
-2 719,2
-138,5

671,1
-2 577,8
-119,4

623,0
-2 504,9
-109,6

620,4
-2 429,4
-111,1

752,2
-2 410,4
-123,3

Verksamhetens nettokostnader

-2 073,5

-2 026,1

-1 991,5

-1 920,1

-1 781,5

2 189,3
-19,2

2 079,2
-6,1

2 026,5
-0,1

1 948,8
-0,7

1 855,9
-6,9
67,5

Skatteintäkter och statsbidrag
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

96,6

47,0

34,9

28,0

Extraordinär intäkt

769,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

866,1

47,0

34,9

28,0

67,5

-177,9

-410,4

508,5

146,7

153,2

Balansräkning
Tillgångar

3 816,8

2 990,2

2 585,4

2 294,3

2 290,1

Eget kapital
Avsättning till pensionsskuld
Andra avsättningar
Skulder
Skulder och eget kapital

2 458,3
90,6
95,3
1 172,6
3 816,8

1 592,4
76,9
98,6
1 222,3
2 990,2

1 545,4
64,2
74,8
901,0
2 585,4

1 510,4
62,7
71,3
649,9
2 294,3

1 482,3
48,8
69,5
689,5
2 290,1

2010
21,14
51 402

2009
21,14
50 984

2008
21,14
50 610

2007
21,14
50 197

2006
21,14
50 153

Nettoinvesteringar
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Årsredovisning
Övrigt

Läs i årsredovisningen för 2011 om:
• Vilket löfte varumärket Skövde ger?
• Hur ungdomarnas delaktighet har ökat.
• Hur blir Skövde mer klimatsmart?
…och mycket mera.
Tills dess, håll dig uppdaterad på:
www.skovde.se

Hjälp oss att förbätta vår verksamhet!
På www.skovde.se finns en tjänst som heter
Synpunkten. Där kan du som invånare på ett enkelt
sätt tala om vad du tycker om vår verksamhet. Det kan
vara beröm, klagomål, felanmälan eller förbättrings-

förslag. Under 2010 fick vi in 945 synpunkter. Många
handlade om hur vi hanterade snöröjning under årets
snörika månader.

PROJEKTLEDNING : KOMMUNSTYRELSENS STAB , SKÖVDE KOMMUN
ANSVARIG UTGIVARE : KOMMUNSTYRELSENS STAB , SKÖVDE KOMMUN

papper: Arctic Silk från Munkedal.

FOTO : THOMAS HARRYSSON , STIG DAHLSTRAND
GRAFISK FORM

-

PRODUKTION : HANS KLAR

–

HATECH

-

DIGITAL GRAFISK PRODUKTION

TRYCK : MUNKREKLAM AB I MAJ 2011
PAPPER : ARCTIC SILK FRÅN ARCTIC PAPER I MUNKEDAL

miljömärkning: FSC, ISO 14001 samt
Emas miljörapportering.

TYPSNITT: TIMES NEW ROMAN , META BOLD , META CAPS , META NORMAL , HELVETICA
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w w w.ungiskövde .se

Kommunstyrelsens stab

Postadress 541 83 SKÖVDE

Telefon 0500-49 80 00

Webbplats www.skovde.se

