
 

 

 

Nämnden för service och teknik 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (18) 

Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 

Nämnden för service och teknik 
 
 
Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 

Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande 
Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande 
Jan-Olof Bohlin (M), andre vice ordförande 
Magnus Johansson (M), tredje vice ordförande 
Camilla Skog (S) 
Maritha Hellqvist (S)  
Josefine Thimberg (S) 
Göran Gustafsson (S)  
Joakim Kvarndal (C) 
Magnus Fredricson (MP) § 1-4, ersätts av Kristian Ribberheim (KD)  
§ 5-11 kl. 13.45-14.35 

Ersättare: Per Svensson (S) 
Lennart Wilsson (S) 
Sune Johansson (S) 
Kristian Ribberheim (KD) 
Sture Nilsson (M) 
Bengt Sävhammar (KD) 
Kristian Ribberheim (KD) § 1-4 
 

Övriga närvarande: Lena Skogh, sekreterare 
Göran Gustafsson, förvaltningschef 
Stefan Svensson, avdelningschef fastighet 
Mats Bäck, avdelningschef gata/park 
Kristina Fahlgren-Palm, avdelningschef kost 
Åsa Alvner, avdelningschef lokalvård  
Annsofi Karlsson, ekonom § 1-4 
 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Justering 
 
Justerare: Clemens Nordentoft 

Plats och tid: Harven den 28 december kl. 16.00 

Justerade paragrafer: 1-4, 6-11 

 
Underskrifter 
 
Sekreterare:  

 Lena Skogh 

Ordförande:  

 Karl-Gustaf Bynke 

Justerare:  

 Clemens Nordentoft 

 
 
 

 ANSLAG/BEVIS  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Organ: Nämnden för service och teknik 
Sammanträdesdatum: 2015-01-22 
Datum då anslaget sätts upp: 2015-01-29 
Datum då anslaget tas ned: 2015-02-19 
Förvaringsplats för protokollet Harven 
  
Underskrift   
 Lena Skogh 

 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 
 



 

 

Nämnden för service och teknik 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (2) 

Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 

Utförarstyrelsen 
 
 
Plats och tid: Jula hotell kl. 13.50-14.00 

Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande 
Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande 
Jan-Olof Bohlin (M), andre vice ordförande 
Magnus Johansson (M), tredje vice ordförande 
Camilla Skog (S) 
Maritha Hellqvist (S) 
Josefine Thimberg (S) 
Göran Gustafsson (S) 
Joakim Kvarndal (C) 
Kristian Ribberheim (KD) ersätter Magnus Fredricson (MP) 

Ersättare: Per Svensson (S) 
Lennart Wilsson (S) 
Sune Johansson (S) 
Sture Nilsson (M) 
Bengt Sävhammar (KD) 
 

Övriga närvarande: Lena Skogh, sekreterare 
Göran Gustafsson, förvaltningschef 
Stefan Svensson, avdelningschef fastighet 
Mats Bäck, avdelningschef gata/park 
Kristina Fahlgren-Palm, avdelningschef kost 
Åsa Alvner, avdelningschef lokalvård 
 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 



 

SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)  

Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 

Justering 
 
Justerare: Clemens Nordentoft 

Plats och tid: Harven den 22 januari 

Justerade paragrafer: 5 

 
Underskrifter 
 
Sekreterare:  

 Lena Skogh 

Ordförande:  

 Karl-Gustaf Bynke 

Justerare:  

 Clemens Nordentoft 

 
 
 

 ANSLAG/BEVIS  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Organ: Nämnden för service och teknik 
Sammanträdesdatum: 2015-01-22 
Datum då anslaget sätts upp: 2015-01-23 
Datum då anslaget tas ned: 2015-02-13 
Förvaringsplats för protokollet Harven 
  
Underskrift   
 Lena Skogh 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Innehållsförteckning 
 
 

Nst § 1 Godkännande av dagordningen ............................................................................... 4 

Nst § 2 Förslag till delegationsordning för nämnden för service och teknik 2015-2018 .... 5 

Nst § 3 Beslut om intern kontrollplan 2015 ......................................................................... 6 

Nst § 4 Beslut om intern budget 2015 för kost och lokalvård ............................................. 8 

Nst § 5 Beslut om underhållsplaner för fastighet 2015 ....................................................... 9 

Nst § 6 Förslag till yttrande över motion om giftfri vardag............................................... 10 

Nst § 7 Förslag till yttrande över motion om att inrätta en livsmedelspolicy .................... 12 

Nst § 8 Förslag till yttrande över motion om mat för livet och framtiden ......................... 14 

Nst § 9 Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................... 16 

Nst § 10 Redovisning av meddelanden ................................................................................ 17 

Nst § 11 Övriga frågor ......................................................................................................... 18 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 1   
 
Godkännande av dagordningen 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner föredragningslista för dagens 
sammanträde. 
Jan-Olof Bohlin (M) och Clemens Nordentoft (GF) anmäler övriga frågor. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för service och teknik ska godkänna föredragningslista för dagens 
sammanträde. 
 
 ________  
 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 2  Dnr NST15-5 
 
Beslut till delegationsordning för nämnden för 
service och teknik 2015-2018 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar anta upprättad delegationsordning för 
nämnden för service och teknik. Delegationsordningen gäller från 2015-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på ny delegationsordning 2015-2018 för nämnden för service och teknik 
finns framtagen. Den bygger på utförarstyrelsens delegationsordning och är 
kompletterad med de ärendegrupper från respektive kommunstyrelse som är 
överförda till nämnden för service och teknik. 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning för nämnden för service och teknik 2015-2018  
 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Avdelningschefer inom service och teknik 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 3  Dnr NST15-14 
 
Beslut om intern kontrollplan 2015 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar anta upprättat förslag till intern 
kontrollplan 2015. 
Nämnden noterar att granskningsområden i den interna kontrollen främst 
omfattar ekonomiska områden i stället för kontroll av verksamheten. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunallagen 6 kap 7§, fastställs nämndernas ansvar för att verksamheterna 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. Nämnderna ska årligen upprätta en plan för uppföljning av 
den interna kontrollen. 
 
Valda områden för granskning 2015 är: 
 
• Förvaltningen följer delegationsordning och beslut anmäls till nämnden. 
• Beslutsattestant ska inte avse inköp som kan vara till personlig nytta, t.ex. 

kurskostnader, mobil och bensin. 
• Inköp ska följa gällande ramavtal. 
• Representation, att uppgifter om deltagare och syfte är angivet samt att 

momsen är korrekt. Gäller både intern och extern representation. 
• Kontering av moms på leasade bilar. 
• Tidredovisning av personal och fordon. Gäller fastighet och gata/park. 
• Kontrollera att den ingående och utgående momsen hanteras korrekt. 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 3 fortsättning 

Beslutsunderlag 

Intern kontrollplan 2015 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsens revisorer 
Avdelningschefer inom förvaltningen för service och teknik  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 4  Dnr NST15-13 
 
Beslut om intern budget 2015 för kost och 
lokalvård 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar fastställa internbudget 2015 för 
verksamheterna: 

• Kost 
• Lokalvård  
• Post 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för service och teknik har utarbetat förslag till internbudget 2015 
för verksamheterna kost, lokalvård och post. Internbudgeten bygger på de 
årsbeställningar som gjorts av Götene och Skara kommun. 
Kost och lokalvård verkställer sin verksamhet efter beställningar och debiterar 
därefter kommunernas verksamheter självkostnadspris för utförd beställning. 
Kost och lokalvård finansieras genom de beställningarna som kommer från Skara 
och Götene kommuner. 
Post finns endast i Skara och har egen budgetram.  

Beslutsunderlag 

Internbudget 2015 för kost, lokalvård och post. 
 
 ________  
 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 5  Dnr NST15-15 
 
Beslut om underhållsplaner för fastighet 2015 
 

Nämndens beslut/förslag 

Nämnden för service och teknik beslutar fastställa ramen för underhållsplanerna 
2015 för Götene och Skara kommuner. Nämnden ger startbesked för de 
komponentavskrivningar som ingår i underhållsplanen för Götene kommun. 
  
Nämnden föreslår kommunstyrelsen i Skara att besluta om start av 
investeringsmedlen för komponenter som finns i underhållsplanen för Skara 
kommun. 
 
Nämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Underhållsplanerna 2015 för Götene och Skara kommuner innehåller både 
underhållsåtgärder och investeringar som är komponentavskrivningar.  
För Götene är det totala beloppet 5 miljoner 400 tusen kronor, 
komponetavskrivning är 4 miljoner kronor och underhåll är 1 miljon 400 tusen 
kronor. 
För Skara är total beloppet 12 miljoner 400 tusen kronor, komponetavskrivning är 
6 miljoner kronor och underhåll är 6 miljoner 400 tusen kronor. 
Underhållsplanerna har tidigare redovisats på utförarstyrelsen möte den 11 
december 2014. 

Beslutsunderlag 

Underhållsplaner för Götene och Skara kommuner 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Skara 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 6  Dnr US14-160 
 
Förslag till yttrande över motion om giftfri vardag 

 

Nämndens förslag 

Nämnden för service och teknik föreslår att motionen om giftfri vardag besvaras 
med att Skara kommun ska sträva efter att vara en giftfri kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för service och teknik uppfyller de krav som finns i dagens 
lagstiftning för de verksamhetsområden förvaltningen arbetar inom. 
Om man ska gå längre än lagstiftningen kräver, vilket är andemeningen i 
motionen, så kommer det att krävas specialistkunskaper som idag inte finns inom 
förvaltningen för service och teknik. Kartläggningens omfattning och vilka 
ämnen som ska kartläggas samt gränsvärden är exempel på frågor som behöver 
hanteras. 
 
För att effektivt driva ett sådant arbete krävs förutom specialistkunskap att denna 
arbetsuppgift är en huvuduppgift. 
Då det idag hos service och teknik saknas både specialistkompetens och resurser 
för att driva detta arbete kommer förvaltningens roll i det framtida arbetet att vara 
stödjande inom de områden som man är verksam inom. 
 
Bakgrund beslutgång 
 
Centerpartiet lämnade den 16 december 2013 in en motion till 
kommunfullmäktige om giftfri vardag. 
Motionen remitterades av kommunstyrelsen den 5 februari 2014 till 
samhällsbyggnadsnämnden, som svarade på motionen den 20 maj 2014. 
Kommunstyrelsen föreslog för kommunfullmäktige den 18 juni 2014 att 
motionen ansågs besvarad. Kommunfullmäktige beslutade 29 september 2014 att 
återremittera motionen. 
Kommunstyrelsen beslutade 29 oktober 2014 att återremittera motionen till barn- 
och utbildningsnämnde, omsorgsnämnden och utförarastyrelsen för yttrande 
senast 20 februari 2015. 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 6 fortsättning 

Beslutsunderlag 

Motion om giftfri vardag från centerpartiet daterad 2013-12-16 
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden, SBn § 92, 2014-05-20 
 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Skara 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 7  Dnr US14-159 
 
Förslag till yttrande över motion om att inrätta en 
livsmedelspolicy 
 

Nämndens förslag 

Nämnden för service och teknik beslutar föreslå att inte skriva en 
livsmedelspolicy med inriktning på livsmedelsproduktion och upphandling, 
eftersom de lagar och förordningar som finns och som följs redan är reglerade i 
upphandlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Druve Jansson (C) har till kommunfullmäktige den 29 september 2014 
lämnat in en motion om att inrätta en livsmedelspolicy för att motsvara kraven i 
svensk livsmedelsproduktion. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 73 29 september 2014 
Kommunstyrelsens beslut den § 211 5 november 2014 
Motion om att inrätta en livsmedelspolicy för att motsvara kraven i svensk 
livsmedelsproduktion. 

Ärendet 

Centerpartiet yrkar att: 
 
– Skara kommun ska upprätta en livsmedelspolicy i syfte att höja 
kvaliteten på maten som upphandlas. 
 
– policyn ska utformas så att kommunen kan upphandla livsmedel som är 
producerade i enlighet med föreskrifter i EU:s livsmedelslagstiftning, 
men kompletteras av svensk lagstiftning där den ställer högre krav. 

I upphandlingarna som görs idag ska samtliga leverantörer och artiklar som 
upphandlas vid varje leveranstillfälle uppfylla de vid varje tid gällande EU  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 7 fortsättning 
livsmedelslagstiftning, EU grundläggande djurskyddsregler, 
livsmedelsförordningar, Livsmedelsverkets samt Jordbruksverkets föreskrifter 
(Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier). 

 

 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Skara 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 8  Dnr US14-161 
 
Förslag till yttrande över motion om mat för livet 
och framtiden 
 

Nämndens förslag 

Nämnden för service och teknik tillstyrker att en kost- och livsmedelspolicy tas 
fram.  

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Gunnarsson (MP) med flera har lämnat in en motion om mat för livet 
och framtiden. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 73/140929 
Kommunstyrelsens beslut den 5 november 2014 
Motion om mat för livet och framtiden (MP) 
 

Ärendet 

Miljöpartiet de gröna yrkar att: 
 
 – Skara kommun tar fram en kost- och livsmedelspolicy för sin verksamhet 
– kost- och livsmedelspolicyn ska vara utformad så att den förutom 
livsmedelslagstiftningen även ställer krav på mål för andelen ekologiskt samt att 
den följer svensk djurskyddslagstiftning 
– kost- och livsmedelspolicyn ska även innehålla krav på att importerade varor 
följer FN:s ILO-konventioner och kommer från rättvis handel, där Fair träde-
märkning kan tillämpas. 
 
I upphandlingarna som görs idag ska samtliga leverantörer, artiklar som 
upphandlas vid varje leveranstillfälle uppfylla de vid varje tid gällande EU 
livsmedelslagstiftning, EU grundläggande djurskyddsregler,  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 8 fortsättning 
 
livsmedelsförordningar, Livsmedelsverkets samt Jordbruksverkets föreskrifter 
(Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier). FN: s ILO-konventioner följs också. 
I Skara kommuns miljöpolicy som antogs 2011 finns ett ekologiskt krav på 6 % 
utöver bananer och kaffe. Det står även där att alla bananer och kaffe som köps in 
ska vara kravmärkta. Denna miljöpolicy håller på att revideras och då kommer 
man även se över de ekologiska målen. 
 
Om målet för andelen ekologiska produkter ökas ökar kostnaderna för inköp av 
livsmedel. En förutsättning för att kunna verkställa ett sådant beslut är att 
tillskjuta de medel som behövs. 
 
En kost- och livsmedelspolicy bör ta upp flera olika aspekter kring måltiden och 
måltidssituationen. Upphandling av livsmedlen är endast en del. 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Skara 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 9  Dnr NST15-9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner redovisning av delegationsbeslut 
enligt förteckning nummer 1-5. 
 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut enligt förteckning 1-5 
 ________  
 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 10  Dnr NST15-10 
 
Redovisning av meddelanden 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner redovisning av meddelanden enligt 
förteckning 3 december till 13 januari. 
 

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden 3 december till 13 januari. 
 ________  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-01-22 

  

 
 

Nst § 11  Dnr NST15-11 
 
Övriga frågor 
Jan-Olof Bohlin (M) påtalar att många trottoarer är i dåligt skick och behöver ses 
över, inte minst för snöröjning och halkbekämpning. Mats Bäck informerar om 
att alla trottoarer är inventerade så statusen på kommunens trottoarer är känd, 
men det finns en prioriteringsordning. 
Jan-Olof Bohlin framför också synpunkter som gäller hundrastgården. Där är 
ingången upptrampad och det är mycket hålor i hela rastgården. Kommunen är 
inte markägare så hur avtalet ser ut måste förvaltningen kolla upp. 
Belysningen i hundrastgården är dålig och det finns önskemål om förbättrad 
belysning. 
 
Clemens Nordentoft (GF) frågar om övergångsställe vid den nya 
pendelparkeringen i Lundsbrunn. Trafikverket är väghållare för de båda vägarna i 
korsningen vid parkeringen.  
 
Clemens Nordentoft framför vidare att snöröjningen under julhelgen sköttes 
mycket bra. 
 
 ________  
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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