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Plats och tid Götenesalen i Centrumhuset, kl. 8.30-11.45 

Beslutande Ledamöter 

Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande 
Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande 
Jan- Olof Bohlin (M), andre vice ordförande 
Magnus Johansson (M), tredje vice ordförande 
Maritha Hellqvist (S) 
Göran Gustafsson (S) 
Kristian Ribberheim (KD) för Magnus Fredricson (MP) 
Karl-Gunnar Hugosson (KD) för Josefine Thimberg (S) 
Per Svensson (S) för Camilla Skog (S) 
Joakim Kvarndal (C) 
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Götene 
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Övriga närvarande Lena Skogh, sekreterare 
Göran Gustafsson, förvaltningschef 
Petra Wedebrand, verksamhetsutvecklare 
Mats Bäck, avdelningschef gata/park 
Kristina Fahlgren-Palm, avdelningschef kost § 105-111 
Stefan Svensson, avdelningschef fastighet § 112  
 

Justerare  

Justeringens plats och tid Harven den 26 oktober kl. 14.00  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 105-119 

 Lena Skogh  

 Ordförande 
  

 Karl-Gustav Bynke  

 Justerare 
  

 Joakim Kvarndal  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Nämnden för service och teknik 

Sammanträdesdatum 2015-10-22 

Datum då anslaget sätts upp 2015-10-27 Datum då anslaget tas ned 2015-11-17 

Förvaringsplats för protokollet Harven 
 

Underskrift 
  

 Lena Skogh  
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§ 105 Dnr 171  

Godkännande av dagordningen 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner dagordningen för dagens sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.  

      

_____ 
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§ 106 Dnr 2015-000193  

Dialogforum om vinterväghållning 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner dagens dialog om vinterväghållning.  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Petra Wedebrand informerar om vinterberedskapen 
och om vinterväghållningen. 

Nämnden diskuterar frågor kring snö och halka, snöröjning och de särskilda 
problem som uppstår för förvaltning i samband med snö och halka.  

För att kunna bevaka vårt stora, geografiska område så finns två mätpunkter, 
en i Skara och en i Götene, som ett vaktbolag kontollerar åt oss. Vaktbolaget 
kontaktar sedan beredskapsledaren som i sin tur kontrollerar hur det ser ut 
och vilka insatser är nödvändiga efter de fastställda reglerna. Till vår hjälp 
att övervaka väderleken finns också webkameror och särskild vädertjänst 
från SMHI. 

Budget för snöröjning och halkbekämpning är i Götene 1 miljon 827 tusen 
kronor och i Skara 1 miljon 900 tusen kronor. Varje snöfall kostar från 100 
tusen kronor och uppåt beroende på mängd och omfattning.  

Snönivåerna i kommunerna är olika och nämnden diskuterar om det är en 
fördel med samma nivåer i båda kommunerna. 

Nämnden ställer också frågor om skador i samband med halka och 
snöröjning samt om budgetfrågor ur ett pedagogiskt perspektiv då budgeten 
för snöröjning följer budgetåret och inte säsongen. 

Ett nytt beslut om snönivåer kan nämnden ta när budgetförutsättningarna för 
2016 är klara. 

Nästa dialogmöte kommer att handla om fastighetsunderhåll.  

      

_____ 
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§ 107 Dnr 2015-000165  

Beslut om yttrande över två medborgarförslag om att 
öppna och stänga gamla Holmestadsvägen 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden föreslår kommunstyrelsen att besvara medborgarförslag med att 
bommarna behålls stängda på gamla Holmestadsvägen utifrån 
trafiksäkerhetsynpunkt.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Två remisser av medborgarförslag har kommit från kommunstyrelsens 
arbetsutskott i Götene. 

Det gäller dels ett medborgarförslag från Lennart Hägnander om att öppna 
gamla Holmestadsvägen och dels ett medborgarförslag från Eva Karlsson 
som gäller att behålla bommarna stängda på den gamla Holmestadsvägen. 

Bron ska sedan tidigare beslut i kommunstyrelsen endast användas för gång- 
och cykeltrafik, mopeder, väghållningsfordon, utryckningsfordon och lokala 
jordbrukstransporter.  

Beslutet om att stänga bron för motortrafikfordon är grundat på utredningar 
gjorda av Lantmäteriet, Trafikverket och Götene kommun.  

Beslutsunderlag 
Remisser av medborgarförslag om att öppna och stänga Holmestadsvägen 
Kommunstyrelsens beslut 4 maj 2011, § 141 
Protokoll från lantmäteriet 12 januari 2010, protokoll från lantmäteriet 22 
september 2010 samt underrättelse från lantmäteriet med ärendenummer 009 
22 66 från 9 mars 2011.  

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Götene 
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§ 108 Dnr 2015-000167  

Beslut om yttrande över motion om att återställa 
pulkabacken i Lundsbrunn 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar lämna följande yttrande över motionen om pulkabacken i 
Lundsbrunn:  
 
Service och teknik har möjlighet att genomföra motionen. Konstaden för att 
ställa i ordning pulkabacken ryms inom budget för 2015.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motion om att återställa 
pulkabacken i Lundsbrunn. 

I motion yrkar Lars-Erik Svahn (GF) och Anders Månsson (GF) att Götene 
kommun återställer barnens pulkabacke samt tillhörande grillplats i 
Lundsbrunn. 

Kostnaden beräknas till 20-25 tusen kronor för att röja pulkabacken och 
ersätta belysningen med LED-belysning.  

Beslutsunderlag 
Motion om att återställa pulkabacken i Lundsbrunn 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Götene 
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§ 109 Dnr 2015-000120  

Information, broschyr om trottoarpratare med mera 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner informationen om broschyren.  

Sammanfattning av ärendet 
Rådet för funktionshindrade har lämnat in ett förslag om att informera 
handlarna om vad för regler som gäller. 

Service och teknik har tagit fram en broschyr med information om de regler 
som gäller för bland annat trottoarpratare, fasadskyltning, uteservering, 
torghandel och affischering.  

Broschyren gäller för Skara kommun eftersom reglerna för torgandel ser lite 
olika ut i Götene och Skara kommuner.  

      

_____ 
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§ 110 Dnr 2015-000169  

Beslut om yttrande över medborgarförslag om 
ekologisk frukt och grönsaker i skolan och förskolan 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden för service och teknik föreslår kommunstyrelsen att avslå 
medborgarförslaget. 
Intentionen i förslaget är god. I det kommande arbetet med riktlinjer för kost 
kommer bland annat de ekologiska varorna tas i beaktande.   
 
Nämnden har ingen egen budget för kosten inom skola och förskola utan 
barn och utbildning är beställare av kost. Att införa ekologisk frukt och grönt 
i förskola och skola är egentligen en fråga för barn och utbildning. Det är 
deras sak att avgöra eftersom portionspriset blir högre med det ekologiska 
inslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett medborgarförslag från 
Therese Vänerljung om att all frukt och grönsaker i skolan och förskolan ska 
vara ekologisk.  

Beslutsunderlag 
Remiss av medborgarförslag om ekologisk frukt och grönsaker i skolan och 
förskolan.  

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Götene 
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§ 111 Dnr 2015-000188  

Information om upphandlingen av entreprenad för 
centralköket i Götene 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner informationen om upphandlingen av entreprenad för 
centralköket i Götene.  

Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef kost informerar om läget i upphandlingen av ombyggnad av 
centralköket i Götene. Ett anbud har kommit in och upphandling är nu 
avbruten. Anbudet låg högre än beräknat och fastighet måste tillsammans 
med konsulten kontrollera kalkylen på centralköket. Förvaltningen 
förbereder en ny upphandling efter årsskiftet.  

      

_____ 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 



SKARA KOMMUN 
Nämnden för service och teknik 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(20) 

Sammanträdesdatum 
2015-10-22 

 
 

 

§ 112 Dnr 2015-000079  

Information om pågående fastighetsprojekt 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner informationen om pågående fastighetsprojekt.  

Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef fastighet Stefan Svensson informerar om 
fastighetsprojekten: 

Ardalaskolan 
Projektet att flytta in förskolan i Ardalaskolan avvaktar skolan med, eftersom 
man idag inte vet hur mycket förskolebarn det kommer att finnas i Ardala. 
Barn- och utbildningsförvaltningen meddelar när projektet ska starta. 

Broholmsskolan i Götene 
I Götene har en högstadieskola lagts ned sedan Liljestenssskolan byggdes ut. 
Nu är Västerbyskolan tom. Kök och idrottshall används. Broholmsskolan har 
fått tillstånd för 120 elever F-9. Flyktingsituationen är också osäker beroende 
på hur många som kommer till Götene. Det finns olika behov och tomma 
lokaler i Götene och problemet är att få ihop alla delar.  

Ishallen 
Renovering av ishallen har stannat upp eftersom det finns en överklagan från 
en anbudsgivare.  

Vilanhallen 
Det första spadtaget är taget till den nya träningshallen på Vilan togs den 19 
oktober.  

Viktoriaskolan 
Projektet löper på bra och den försening som tidigare fanns är nu inarbetad 
och projektet ligger i fas. Budgetramen för skolan hålls, men det har varit en 
del omfördelning inom budget.  

Göran Gustafsson (S) frågar om det finns något beslut om att renovera taket 
på Ljungsbackens skola. 

Åke Fransson (S) frågar om stambytet i Centrumhuset. Projektet pågår men 
har blivit något försenat.  

Åke Fransson frågar vidare om att trappan till entrén in i Centrumhuset som 
ska byggas om. Fastighet är osäker på när projektet kommer igång.  

 _____ 
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§ 113 Dnr 2015-000138  

Beslut om yttrande över motion om bidrag till privata 
och enskilda vägar  
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden för service och teknik föreslår kommunstyrelsen i Götene att avslå 
motionen om justering av bidrag till privata och enskilda vägar.  

Sammanfattning av ärendet 
En motion om bidrag till privata och enskilda vägar har kommit in från 
Susanne Andersson (C), Anna Dahlström (C), Johnny Johansson (C) och 
Christina Friberg (C). I motionen som remitterats till förvaltningen service 
och teknik vill man få en långsiktig plan för justering av bidrag för privata 
och enskilda vägar och att den upprättas från och med budget 2016, så att det 
blir mer jämlika villkor mellan att bo på landsbygden och i tätorterna. 

Intentionen i motionen är god och i grunden är service och teknik positiva 
till en justering av bidrag.  

En justering av bidrag skulle däremot leda till minskad ambitionsnivå i 
övriga verksamheter och i nuvarande budget finns inget utrymme för 
bidragshöjning.  

För att kunna öka bidraget i Götene kan kommunen långsiktigt höja taket då 
det finns en begräsning i budget inskrivet.  

Årligt driftsbidrag 
Kommunalt bidrag lämnas med 15 % på det bidragsgrundande beloppet som 
är godkänt av Trafikverket. I verkligheten rör det sig om 10.48 % då det 
finns ett tak på 400 tusen kronor i budget. 

Kommentar: 

Om budgettaket togs bort skulle bidraget på 15 % motsvara 572 tusen kronor 
för 2015. 

Totalt sextiotvå ansökningar i år. 

Särskilt driftsbidrag 
Kommunalt bidrag för åtgärder som inte ingår i det ordinarie underhållet till 
exempel förstärkningsåtgärder och mindre ombyggnader, lämnas med 15 % 
av skillnaden mellan Trafikverkets godkända kostnad och utbetalda bidrag. 
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§ 113 fortsättning 

Budget 2015 – 33 tusen kronor 

Kommentar: 

Om taket tas bort skulle bidraget på 15 % motsvara 116 tusen kronor för 
2015 

Totalt en ansökning i år. 

Kommunalt bidrag för enskild väg (ej berättigad till bidrag från Trafikverket) 
För de vägar som inte har rätt till bidrag från Trafikverket, betalar 
kommunen ut ett årligt underhållsbidrag på 1.50 kronor per vägmeter för den 
delen som överstiger 100 meter. Gräns för bidrag som betalas ut är 1000 
kronor, vilket betyder att vägsträckan ska vara 770 meter. 

Budget 2015 – 66 tusen kronor 

Beräknad utbetalning 58 tusen kronor för 2015, totalt 40 ansökningar i år. 

Exempel: För varje 0,5 kronor man ökar bidraget per vägmeter, ökar de 
totala kostnaderna med 20 tusen kronor beräknat utifrån innevarande års 
ansökningar.  

Beslutsunderlag 
Föreskrifter för bidrag till enskilda vägar Kommunfullmäktiges beslut 30 
mars 2009, § 40 
Fakta kring vägbidrag sammanställt av Petra Wedebrand 9 oktober 2015 
Remiss av motion om vägbidrag till privata och enskilda vägar 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Götene 
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§ 114 Dnr 2015-000194  

Redovisning av utredning avvattning av dagvatten, 
Skara kommun 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden för service och teknik beslutar att fastställa åtgärdsplan för: 
• åar i Götene 2015-2019 
• bäckar i Skara 2015-2019 

Sammanfattning av ärendet 
Utförarstyrelsen gav 2014-12-11 avdelningen gata/park uppdraget att 
klarlägga vilket ansvar nämnden för service och teknik har gällande bäckar, 
åar och dagvatten. 

Gata/park har gjort en inventering av de vattendrag som ligger inom vårt 
ansvarsområde. Inventeringen har resulterat i åtgärdsplaner som beskriver 
vad som bör åtgärdas och en uppskattad kostnad för dessa åtgärder. 

Planerna gäller åren 2015-2019. 

Inom 2016 års budget ryms åtgärderna för Skaras bäckar och Götenes åar. 
För perioden 2017-2019 krävs en ramförstärkning i både Skara och Götene 
för att åtgärdsplanen ska kunna genomföras. 

Jan-Olof Bohlin (M) har flera frågor bland annat varför inte Hindsbosjön 
finns med i utredningen. Mats Bäck tar med sjön i kommande plan.  

Beslutsunderlag 
Åtgärdsplaner för Götene och Skara kommuner 

_____ 
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§ 115 Dnr 2015-000230  

Beslut om två lekparker i Varnhem 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar att avvakta med beslut om lekplatserna till nästa 
sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
I anslutning till Lekbrödravägen finns en lekplats som är placerad på 
kommunal mark men sköts av en samfällighet med ekonomiskt bidrag från 
kommunen. 

Utrustningen är gammal och sliten och fallskyddsytorna är igenväxta. En 
certifierad besiktning är genomförd och där har klätterrutsch samt lekhus 
dömts ut med A-fel. Det innebär att lekutrustningen omedelbart måste 
åtgärdas och det betyder nedtagning av utrustningen i detta fall. Resterande 
utrustning är sliten och skadad, många trädelar är murkna. Att renovera 
lekplatsen innebär en stor kostnad eftersom hela lekplatsen måste 
totalrenoveras. 

Ungefär 200 meter från lekplatsen på Lekbrödavägen, på grönområdet vid 
Abbotsvägen, finns ytterligare en lekplats som är i mestadels gott skick. 
Denna lekplats sköts av kommunen. En linbana av äldre modell som är något 
defekt finns på lekplatsen. Service och teknik föreslår att denna linbana rivs 
och det nuvarande underlag behålls. På denna yta byggs en hinderbana 
bestående av godkänd utrustning anpassad till barn i åldrarna 2-12 år. 
Beräknad kostnad för hinderbanan är 120 tusen kronor. 

I grönområdet på Abbotvägen finns en pulkabacke samt en mindre 
idrottplan. I anslutning till detta föreslår service och teknik att ett större bord 
med fasta platser anläggs samt att ytan kring detta beläggs med stenmjöl. 
Bordet har sittplatser till cirka sexton personer samt är 
tillgänglighetsanpassat. Även två till tre parkbänkar i anslutning till 
lekplatsen behöver bytas ut. Kostnad är cirka 60 tusen kronor för bord och 
parkbänkar. 

Lekplatsen på Lekbrödravägen kommer att rivas under nästa vecka 

Karl-Gunnar Hugosson (KD) stödjer förslaget. 

Jan-Olof Bohlin (M) och Per Svensson(S) föreslår att vi väntar med beslutet 
till nästa sammanträde.  
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§ 115 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Karta över området i Varnhem 

_____ 
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§ 116 Dnr 2015-000135  

Information från gata/park 2015 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner information från avdelningen gata/park.  

Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef Mats Bäck informerar om: 

Nedtagning av träd 
Träden vid Lilla torget i Götene är i dåligt skick. Av säkerhetsskäl kommer 
därför en del av träden att tas ned. 

Jan-Olof Bohlin (M) frågar om arbetena på Skaraborgsgatan. Arbetena på 
Skaraborgsgatan har inte tagit längre tid än beräknat men gatan var avstängd 
två dagar längre än beräknat. Ombyggnaden av farthindret är klart i veckan.   

      

_____ 
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§ 117 Dnr 2015-000009  

Anmälan av delegationsbeslut 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner delegationsbesluten enligt förteckning nummer 95-111.  

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut nummer 95-111.  

_____ 
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§ 118 Dnr 2015-000010  

Redovisning av meddelanden  
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner redovisning av meddelanden enligt förteckning 16 
september till 13 oktober.  

Beslutsunderlag 
Redovisning av meddelanden enligt förteckning 16 september till 13 
oktober.  

_____ 
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§ 119 Dnr 2015-000011  

Övriga frågor  
Inga övriga frågor.     
      

_____ 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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