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Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 120-133 

 Lena Skogh  

 Ordförande 
  

 Karl-Gustav Bynke  
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Nämnden för service och teknik 

Sammanträdesdatum 2015-11-19 

Datum då anslaget sätts upp 2015-11-26 Datum då anslaget tas ned 2015-12-18 

Förvaringsplats för protokollet Harven 
 

Underskrift 
  

 Lena Skogh  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 



SKARA KOMMUN 
Nämnden för service och teknik 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(20) 

Sammanträdesdatum 
2015-11-19 

 
 

 

Ärendelista 
§ 120 Dnr 171  

Godkännande av dagordningen .......................................................................... 4 
§ 121 Dnr 2015-000194  

Fråga om Utredning avvattning av dagvatten ...................................................... 5 
§ 122 Dnr 2015-000193  

Dialogforum om fastighetsunderhåll .................................................................... 6 
§ 123 Dnr 2015-000123  

Prognos 3 för bokslut 2015 ................................................................................. 7 
§ 124 Dnr 2015-000172  

Information om budget 2016 ............................................................................... 8 
§ 125 Dnr 2015-000236  

Beslut om yttrande över Avfallsplan för Götene kommun 2015-2025 .................. 9 
§ 126 Dnr 2015-000079  

Information om pågående fastighetsprojekt ....................................................... 11 
§ 127 Dnr 2015-000250  

Information från trafikingenjören ........................................................................ 13 
§ 128 Dnr 2015-000186  

Beslut om fördelning av pengar till förbättrad ambitionsnivå för skötsel 
gator och parker ................................................................................................ 14 

§ 129 Dnr 2015-000230  
Beslut om lekparker i Varnhem ......................................................................... 15 

§ 130 Dnr 2015-000249  
Förslag till sammanträdesdagar 2016 ............................................................... 17 

§ 131 Dnr 2015-000009  
Anmälan av delegationsbeslut 2015 .................................................................. 18 

§ 132 Dnr 2015-000010  
Redovisning av meddeladen ............................................................................. 19 

§ 133 Dnr 2015-000011  
Övriga frågor ..................................................................................................... 20 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 



SKARA KOMMUN 
Nämnden för service och teknik 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(20) 

Sammanträdesdatum 
2015-11-19 

 
 

 

§ 120 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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§ 121 Dnr 2015-000194  

Fråga om Utredning avvattning av dagvatten  

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar att underhållsplanen 2016 för åar och bäckar ska 
kompletteras med följande åtgärder: 
• Hindsbosjön 
• dämmet vid Hindsbosjöns utlopp 
• miljötrappan i bäcken mellan Skara och gården Bernstorp  

Sammanfattning av ärendet 
Jan-Olof Bohlin (M) frågar om innehållet i underhållsplanen för bäckar och 
åar som nämnden beslutade om vid sammanträdet den 22 oktober. 

Planen innehåller inte åtgärder för Hindsbosjön, dämmet vid Hindsbosjöns 
utlopp eller den miljötrappa som finns i bäcken mellan Skara och gården 
Bernstorp. 

Jan-Olof Bohlin föreslår att de åtgärderna tas med i planen för 2016.  

      

_____ 
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§ 122 Dnr 2015-000193  

Dialogforum om fastighetsunderhåll 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner dagens dialog om fastighetsunderhåll.  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Petra Wedebrand informerar om hur 
fastighetsavdelningen är organiserad och vad för olika typer av 
arbetsuppgifter man arbetar med inom avdelningen och hur verksamheten 
finansieras. 

Nämnden diskuterar vilka utmaningar som finns för fastighetsavdelningen 
framöver. 

• fortsatt underhåll av fastigheterna på en jämn nivå 

• fylla lokalerna 

• minska tomhyror 

• energioptimering och digitalisering 

• säkerhet 

• underhåll 

• utvecklingskrav från verksamheterna 

• behövs alla lokalytor?  
____ 
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§ 123 Dnr 2015-000123  

Prognos 3 för bokslut 2015  

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner budgetuppföljning för perioden januari-oktober med 
prognos för bokslut 2015.  

Sammanfattning av ärendet 
Budgetuppföljning med prognos för bokslut 2015 har genomförts utifrån 
bokförda intäkter och kostnader samt kända fakta efter 10 månader. 
Controller Mats Flygelholm och ekonom Patrik Rehn går igenom prognosen 
per avdelning och kommun.  

Beslutsunderlag 
Upprättad prognosrapport 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Skara och Götene 
Ekonomichef 
Budgetekonom 
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§ 124 Dnr 2015-000172  

Information om budget 2016  

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner informationen om budget 2016.  

Sammanfattning av ärendet 
Controller Mats Flygelholm informerar nämnden om arbetet med 
budgetprocessen och beslutsgången i samband med budget 2016. Vid 
nämndens sammanträde den 17 december fattar nämnden beslut om 
internbudget 2016.  

      

_____ 
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§ 125 Dnr 2015-000236  

Beslut om yttrande över Avfallsplan för Götene 
kommun 2015-2025 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden har tagit del av Avfallsplan för Götene kommun 2015-2025 och 
lämnar följande yttrande: punkt tre kompletteras med att avfall som resurs 
ska utredas vidare.  

Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun ska ha en avfallsplan, det är ett lagkrav. En avfallsplan är 
också en viktig del i kommunens miljöarbete. Götene Vatten & Värme AB 
har utarbetat ett förslag till avfallsplan för Götene kommun som tydliggör 
riktlinjer och mål med kommunens avfallshantering. Planen är utarbetad 
efter nationell lagstiftning och nationella mål, liksom efter EU:s direktiv. 
Men också efter regionala och lokala mål inom miljö- och avfallsområdena. 

Målområdena är: 

• Minskade mängder avfall 

• Omhändertagande av farligt avfall 

• Avfall som resurs  

Under respektive område inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder tagits 
fram.  

Yrkande 
Magnus Fredricson (MP) föreslår att målen i punkt tre ska utredas och 
komplettars perspektivet tar inte ordentligt fasta på de möjligheter som avfall 
som resurs kan ge. Hur kan avfallet bättre utnyttjas som resurs.  

Clemens Nordentoft (GF) påpekar sakfel i återvinningscentralens öppettider 
som redan idag fungerar som målet 2016. Clemens Nordentoft påtalar också 
att det är viktigt att ta till sig bra arbetssätt från andra kommuner, för att till 
exempel minska transporter.  
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Fortsättning § 125 

Beslutsunderlag 
Samråd Avfallsplan för Götene kommun 2015-2025 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Götene Vatten och Värme 
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§ 126 Dnr 2015-000079  

Information om pågående fastighetsprojekt 

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

Sammanfattning av ärendet 
Göran Gustafsson informerar om pågående fastighetsprojekt i Götene och 
Skara kommuner: 

Toaletter och i Centrumhuseet 
Projektet har blivit fördröjt. Upphandling och förankring i verksamheten 
kvarstår. Projektet beräknas vara klart i maj 2016. 

Trappa mot torget i Centrumhuset 
I våras fattades beslut om att påbörja ett projekt med att öppna upp trappan 
mot torget utanför Centrumhuset. Även gatumiljön skulle förbättras. 
Kalkyler på arbetet visar att befintlig budget inte räcker. Vidare har projektet 
utökats till att omfatta även dörrpartiet i fastigheten. 

De nya förutsättningarna värderas och kommer att återföras till 
kommunstyrelsen för vidare ställningstagande. 

Lokaler för nyanlända i Götene kommun 
I Lundsbrunn ska kurorten ta emot nästan 900 flyktingar. Det ställer stora 
krav på kommunen eftersom många av flyktingarna är barn. Hur många går 
inte att veta men minst 200 och troligen betydligt fler eftersom barnfamiljer 
prioriteras. Götene har tagit emot 75 ensamkommande barn och nya lokaler 
behövs till dem, bland annat ska lokaler på bottenvåningen i 
Götenebostäders fastighet Vikingagatan 13 ställas iordning. Service och 
teknik har fått en beställning på att genomföra projektet.  

Västerby skola 
I våras kom förslag om att en förskola skulle flytta in i Västerby. 
Förutsättningarna för detta har ändrats, framför allt beroende på 
Broholmsskolan fått tillstånd att starta friskola för 180 elever i Götene. 

Ishallen i Skara 
Överklagan på upphandlingen har fördröjts. Förvaltningsrätten har begärt 
komplettering av handlingar. Ishallen kommer därför inte att kunna börja 
byggas i år. 
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Fortsättning § 126 

Göran Gustafsson (S) frågar om en vattenskada i Hällekis skola där 
verksamheten fått flytta ihop och vissa delar av skolan är stängda. När 
beräknas arbetet bli klart och vad är kostnaden beräknad till. 

Marita Hellqvist (S) har fått besked om att en del av lokalerna i samband 
med matsalen i Hällekis skola är utdömda. Varför är de utdömda? Vem 
betalar tomhyran för dessa ytor?  

Fastighet undersöker frågorna och skickar ut ett svar till nämndens politiker 
om Hällekis skola.  

      

_____ 
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§ 127 Dnr 2015-000250  

Information från trafikingenjören 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner informationen från trafikingenjören.  

Sammanfattning av ärendet 
Trafikingenjör Bo Hermansson informerar om: 

Regler kring övergångsställen 
Vid övergångsställen gäller företrädesplikt för bilister att lämna företräde för 
gångtrafikanter. Förvaltningen har tagit bort en del övergångsställen 
eftersom de ger en falsk trygghet, de flesta olyckor där gångtrafikanter blir 
påkörda sker faktiskt på övergångställena. Istället är lågfartsomården införda 
i centrala Skara och Götene. Vi skyltar övergångsställen lite sparsamt och 
inte med fler skyltar än vad som behövs.  

Flyttning av fordon 
Förvaltningen tillämpar Lagen om flyttning av fordon när vi tar hand om 
övergivna fordon. De flesta bilar som förvaltningen flyttar är ofta 
felparkerade bilar. Vi kan också flytta fordon från enskild fastighet om 
fastigheten är skyltad med regler för parkering och skrotbilar. Skrotbilar kan 
tas bort nästan direkt. I övriga fall ska fordonsägaren kontaktas och sedan 
har ägaren en månad på sig att flytta fordonet.  

Regler för gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelvägar kan skyltas med två olika skyltar. Ska cyklar och 
gående skiljas åt så behöver gång- och cykelvägen helst vara över 5 meter 
bred för att möten mellan både cyklister och gångtrafikanter ska vara möjlig. 
Vanligaste är en gemensam gång- och cykelväg. 

Yttrande över hastighetsbegränsning i Öglunda 
Trafikingenjören lämnar en del yttrande till bland annat Länsstyrelsen. 
Yttrandena är delegationsbeslut. Länsstyrelsen har skickat en ansökan om 
hastighetsbegränsning i Öglunda för yttrande. Trafikingenjören har föreslagit 
att lämplig hastighet genom Öglunda är 40 till 50 kilometer i timmen. 
Länsstyrelsen och Trafikverket beslutar sedan i ärendet.  

      

_____ 
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§ 128 Dnr 2015-000186  

Beslut om fördelning av pengar till förbättrad 
ambitionsnivå för skötsel gator och parker 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar att återstående medel på cirka 500 tusen kronor för 
”Förbättrad ambitionsnivå i form av skötsel av grönytor, park och gator samt 
renhållning” fördelas enligt följande: 
 
• Utökad skräpplockning och städning bland annat utmed infarter  
• Utökad ogräsbekämpning i gatumiljö 
• Ersätta några slaghacksytor med finklippning bland annat i Varnhem 

och Mariebergsparken 
• Nya perennrabatter i Varnhem, Axvall och Ardala 
• Ytterligare blomsterarrangemang bland annat vid Djäknescenen 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattning av ärendet 

I Skaras budget för 2016 finns 700 tusen kronor avsatta för ” Förbättrad 
ambitionsnivå i form av skötsel av grönytor, park och gator samt 
renhållning”. 

Av dessa medel kommer gata/park att enligt tidigare beslut använda cirka 
200 tusen kronor för att plantera vårblommor. Förvaltningen föreslår att 
resterande medel på cirka 500 tusen kronor användas till: 
• Utökad skräpplockning och städning bland annat utmed infarter  

• Utökad ogräsbekämpning i gatumiljö 

• Ersätta några slaghacksytor med finklippning bland annat i Varnhem och 
Mariebergsparken 

• Nya perennrabatter i Varnhem, Axvall och Ardala 

• Ytterligare blomsterarrangemang bland annat vid Djäknescenen 

Joakim Kvarndal (C) frågar om åtgärder i Eggby. Området vid lekparken har 
setts över och åtgärder för området finns i underhållplan 2016 och inte i de 
här extra pengarna för att höja ambitionsnivån.  

      

_____ 
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§ 129 Dnr 2015-000230  

Beslut om lekparker i Varnhem 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar att en dialog med boende i området ska genomföras innan 
beslut fattas om att lägga ned lekplatsen vid Lekbrödravägen.  

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. 

Sedan nämndens sammanträde 22 oktober har lekutrustningen tagits bort och 
kvar finns endast gungor och en sandlåda. 
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Fortsättning § 129 

En skrivelse med namninsamling har skickats till flera av nämndens 
ledamöter. Nämnden diskuterar ärendet och de boendes synpunkter på hur 
man ska satsa på lekparkerna i området. 

Yrkande 
Magnus Fredricson (MP) föreslår att vi har en dialog förs med invånarna 
innan vi fattar ett beslut i frågan.  

Beslutsunderlag 
Karta över området i Varnhem 

_____ 
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§ 130 Dnr 2015-000249  

Beslut om sammanträdesdagar 2016 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar godkänna förslag till sammanträdesdagar 2016 för 
nämnden för service och teknik, samt mötestider för nämndens presidium.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för service och teknik ska besluta om sammanträdesdagar för 
2016. 

Dag och tid för nämndens sammanträden föreslås vara oförändrad, det vill 
säga torsdagar kl. 8.30. Nämndens presidium sammanträder två veckor innan 
ordinarie nämndsmöte på torsdagar kl. 13.30. 

Förvaltningen föreslår följande sammanträdesdagar som är avstämda mot 
kommunstyrelsen och budgetprocessen: 

• 28 januari – information om investeringar samt startbeslut 

• 25 februari - bokslut 

• 7 april 

• 12 maj – prognos 1 

• 16 juni 

• 22 september – delårsbokslut, budgetmål och indikatorer 

• 17 november – prognos 3 

• 15 december – intern kontrollplan och internbudet 2017 

Nämndens presidium sammanträder följande datum: 14 januari, 11 februari, 
23 mars (onsdag), 28 april, 2 juni, 8 september, 3 november, 1 december.  

      

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Skara och Götene 
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§ 131 Dnr 2015-000009  

Anmälan av delegationsbeslut 2015 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner delegationsbesluten enligt förteckning nummer 112-
118.  
     

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut nummer 112-118.  

_____ 
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§ 132 Dnr 2015-000010  

Redovisning av meddeladen 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner redovisning av meddelanden enligt förteckning 13 
oktober till 11 november.  
      

Beslutsunderlag 
Redovisning av meddelanden enligt förteckning 13 oktober till 11 november.  

_____ 
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§ 133 Dnr 2015-000011  

Övriga frågor  

Nämnden för service och tekniks beslut 
      

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Kvarndal (C) frågar om avstängningar i Petersburg i samband med 
att träd avverkats längs spåren. Där avverkning och röjning pågår är spåren 
avstängda. 

Åke Fransson (S) frågar hur det går med att få bort klädcontainern vid 
Munken i Skara. Arbete pågår med att få den borttagen. 

Jan-Olof Bohlin (M) frågar om och när elljusspåret i Ardala ska röjas.  

Clemens Nordentoft (GF) påtalar att det behövs fler papperskorgar i 
Lundsbrunn.  

      

_____ 
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