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Sammanträdesdatum 
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Nämnden för service och teknik 
 
 
Plats och tid: Götenesalen, Centrumhuset kl. 8.30-11.00 

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) 
Sune Johansson (S) ersätter Josefine Thimberg (S) 
Göran Gustafsson (S) 
Joakim Kvarndal (C) 
Anna Dalström (C) ersätter Magnus Fredricson (MP) 

Ersättare: Åke Fransson (S) 
Bengt Sävhammar (KD) 
 

Övriga närvarande: Lena Skogh, sekreterare 
Göran Gustafsson, förvaltningschef 
Stefan Svensson, avdelningschef fastighet § 40-42 
Stefan Nilsson, fastighetsingenjör § 40-42 
Mats Bäck, avdelningschef gata/park § 40-46 
Bo Hermansson, trafikingenjör § 44-46 
Mats Flygelholm, controller § 45-47 
 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
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Justering 
 
Justerare: Camilla Skog 

Plats och tid: Harven den 23 april kl. 14 

Justerade paragrafer: 40-51 

 
Underskrifter 
 
Sekreterare:  

 Lena Skogh 

Ordförande:  

 Karl-Gustaf Bynke 

Justerare:  

 Camilla Skog 

 
 
 

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

  
Organ: Nämnden för service och teknik 
Sammanträdesdatum: 2015-04-16 
Datum då anslaget sätts upp: 2015-04-24 
Datum då anslaget tas ned: 2015-05-18 
Förvaringsplats för protokollet Harven 
  
Underskrift   
 Lena Skogh 

 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-04-16 

  

 

Nst § 40   
 
Godkännande av dagordningen 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner föredragningslistan för dagens 
sammanträde.  
Maritha Hellqvist (S) anmäler en fråga om hyresavtal för Nils Tolsgården som tas 
upp under § 41. 
Jan-Olof Bohlin (M) anmäler en fråga om städning som tas upp under § 43.  
Clemens Nordentoft (GF) har frågor som gäller meddelanden. 

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 
2015-04-16 

  

 

Nst § 41  Dnr NST15-15 
 
Information om tidsplaner för fastighet 2015 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner informationen om tidplan för 
fastighetsprojekt 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Svensson informerar om tidplanen för några av de större 
fastighetsprojekten under 2015.  
 

Skara:  
• Viktoriaskolan håller tidplanen  
• omläggning av tak på flera fastigheter (Katedralskolan, Källeskolan och 

brandstationen)  
• ny- och tillbyggnad av idrottshall och ishall på Vilanområdet  
• ombyggnad Ardalaskolan  
• fasadarbeten på Harven  
 

Götene:  
• Säkra fastigheter  
• Liljestensskolan tillbyggnad (Fornängsskolan)  
• nytt centralkök i Götene  
• takrenoveringar i Götene (Lundaskolan och allmänt)  
 
Maritha Hellqvist (S) frågar om hyresavtal för Nils Tolsgården och undrar om det 
är möjligt att ge företagskooperativet ett avtal som löper över längre tid. 
Fastigheten ligger på exploateringsmark och det finns flera olika aspekter på 
frågan. Sammantaget har det gjort att företagskooperativet inte har fått ett längre 
avtal. Frågan berör många verksamheter inom kommunen. 
 
 ________  
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-04-16 

  

 

Nst § 42  Dnr NST15-101 
 
Beslut om start av investeringsprojekt Säkra 
fastigheter 2015, Götene kommun 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar att det i investeringsbudgeten för 2015 
beslutade projektet Säkra fastigheter 2015 Götene kommun får starta. Det 
budgeterade beloppet är 300 tusen kronor och innehåller:  
 
1. Nytt automatiskt brandlarm på Hällekis skola. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att förbättra säkerheten inom kommunens fastigheter är viktigt och 
långsiktigt. Skolan i Hällekis är den enda av skolorna i Götene kommun som 
saknar ett automatiskt brandlarm, vilket räddningstjänsten i Götene har påpekat 
vid flera tillfällen.  
För verksamheten medför denna installation en hyresökning på 50 tusen kronor 
per år. 

Beslutsunderlag 

Investeringskalkyl för säkra fastigheter Götene 2015 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Hällekis skola 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-04-16 

  

 

Nst § 43  Dnr NST15-103 
 
Information om tidplan för projekt gata/park 2015 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner information om tidplan för gata/park-
projekten 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Bäck informerar om tidplan för gata/park-projekten under 2015.  
 

Götene  
• Utbyggnad av gator och gång- och cykelväg för bostadsområdet Nordskog i 

Källby, etapp 3 
• Renovering av banvallen mellan Götene och Gössäter  
• Pendelparkering i Källby vid rondellen på väg 44 
• Sjöråsvägen i Hällekis ska få ny beläggning 2016 och samtidigt kommer en 

gång- och cykelväg utmed vägen att anläggas. Förberedelser för denna 
kommer att genomföras 2015. 

 

Skara 
• Storsvängen förbi Lantägg ska flyttas en bit för att gällande detaljplan ska 

kunna genomföras. Samtidigt kommer en gång- och cykelväg att anläggas mot 
övriga anläggningar och butiker.  

• Trafiksäkerhetsprojekt – Tullportgatan, Källegatan och Bommagatan kommer 
att få permanenta avsmalningar. Källegatan och Biskop Turgotsgatan får ett 
upphöjt övergångsställe.  

• I Varnhem ska ett grönområde rustas upp under hösten.  
 
Jan-Olof Bohlin (M) frågar om städningen och tycker vi borde börjat tidigare när 
det varit en snöfattig vinter. Mats Bäck informerar om att inom gata/park på 
kommer ett arbete att starta för att se om det finns alternativa arbetssätt när det 
gäller renhållning. 
 
 ________   

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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2015-04-16 

  

 

Nst § 44  Dnr NST15-27 
 
Förslag till yttrande över medborgarförslag att ta 
bort gräs och anlägga sandstrand vid Källby 
badplats 
 

Nämndens förslag 

Nämnden för service och teknik föreslår kommunstyrelsen att avslå 
medborgarförslaget om att anlägga sandstrand på badet i Källby. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen i Götene har lämnat över ett medborgarförslag till nämnden för 
service och teknik för yttrande. Medborgaren föreslår att ta bort allt gräs på 
badplatsen i Källby och ersätta med sand. Anledningen är att det förekommer 
gäss på stranden som äter av det nyklippta gräset och gässens avföring ses som ett 
problem.  
 
Ett kommunalt bad ska vara anpassat för att så många som möjligt ska tycka det 
är ett bra ställe att bada på. Det bör finnas valmöjlighet om man som badgäst vill 
ligga i sanden och sola eller på gräset. Tillgängligheten till badet med barnvagnar, 
rullatorer och rullstolar minskar om hela badet består av sand.  
 
Under 2015 kommer åtgärder att göras för att ytterligare öka tillgängligheten vid 
badet. Service och teknik ansvarar för kommunens bad, gräsklippning och 
städning ingår i skötseln. Gräset på badplatsen klipps och städas en gång per 
vecka. Att vattnet är tjänligt som badvatten säkerställs genom att miljö och hälsa 
genomför regelbundna provtagningar under badsäsong. 

Beslutsunderlag 

Beslut från kommunstyrelsens föreberedande utskott § 290  
Medborgarförslag om att ta bort allt gräs och anlägga en sandstrand 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Götene 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-04-16 

  

 

Nst § 45  Dnr NST15-71 
 
Beslut om lokal trafikföreskrift för två 
parkeringsplatser utanför Rosers, Järnvägsgatan 
 

Nämndens beslut 

Skara kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).  
 
På Järnvägsgatans östra sida mellan 50 meter norr Skaraborgsgatan och 65 meter 
norr Järnvägsgatan får fordon parkeras under högst 1 timma i följd. 
_______________  
 
Denna författning träder i kraft 2015-04-27. 

Sammanfattning av ärendet 

Stadshotellet önskar att fickan på Järnvägsgatan framför hotellet får användas för 
parkering. Man är medveten om att det försämrar möjlighet för av- och 
påstigning.  
 
Polismyndigheten tillstyrker förslaget. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Rosers 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Rosers 
Trafikingenjören 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
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Nst § 46  Dnr NST15-37 
 
Förslag till yttrande över medborgarförslag att 
stänga del av Lidköpingsvägen för tung trafik 
 

Nämndens förslag 

Nämnden för service och teknik föreslår kommunstyrelsen att avslå 
medborgarförslaget om förbud mot lastbilstrafik på Lidköpingsvägen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Götene har remitterat ett medborgarförslag om 
att stänga av Lidköpingsvägen mellan Arla och Sil-rondellen för tung 
lastbilstrafik. Förvaltningen för service och teknik anser att det inte finns 
anledning att låta tunga transporter gå på Lidköpingsvägen mellan Arla och Sil-
rondellen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag KS2014-899 

Ärendet  

Förbud mot lastbilar på Lidköpingsvägen kan inte innefatta trafik till mål längs 
vägen. Ett gemomfartsförbud skulle ge marginell minskning av trafiken. En 
föreskrift om genomfartsförbud för tunga transporter är svår att övervaka. Både 
gällande viktsgräns och om fordonet haft ärende under vägen. På större del av 
sträckan är tillåten vikt begränsad till BK2. Om åkare regelmässigt kör vägen 
utan anledning är det bättre att informera dem direkt om bättre alternativ. 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-04-16 

  

 

Nst § 47  Dnr NST15-104 
 
Beslut om rutin för komponentavskrivning 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar godkänna rutin för 
komponentavskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 

Komponentavskrivning ska enligt det nya huvudregelverket för redovisning (K3) 
ske från och med 2014.  
 
Komponentavskrivning är att, om det finns betydande delar i en materiell 
anläggningstillgång som har väsentligt annan nyttjandetid än anläggningen i sin 
helhet, så ska dessa komponenter skrivas av separat.  
 
Denna rutin ska säkerställa att komponentavskrivning hanteras på rätt sätt och att 
alla berörda får den information och det underlag som behövs.  
 
Rutinen har arbetats fram tillsammans med representanter för service och teknik 
och ekonomikontoren i Skara och Götene kommuner. 

Beslutsunderlag 

Rutin för komponentavskrivning 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Ekonomikontoren i Götene och Skara 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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2015-04-16 

  

 

Nst § 48  Dnr NST15-94 
 
Förslag till yttrande över motion om att rusta Skara 
för våren 
 

Nämndens förslag 

Nämnden för service och teknik förslår kommunfullmäktige att  
 
• bifalla motionens första yrkande att starta Krönikerbrunnen till 

Valborgsmässoafton  
• avslå motionens andra yrkande att parkbänkar ska ställas ut före 1 april  
• bifalla motionens tredje yrkande om att se över behovet av fler parkbänkar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Moderaterna för yttrande om att 
rusta Skara inför våren. I motionen yrkar Moderaterna att kommunen placerar ut 
parkbänkar före 1 april och att Krönikerbrunnen ska vara startad före 
Valborgsmässoafton.  
 
I de servicenivåer som gäller nu ingår att starta Krönikerbrunnen före 
Valborgsmässoafton. I år kommer det dessutom att placeras ut ett antal 
vårblommor.  
 
Vidare ingår att göra vissa planteringar av vårblommor runt samt starta 
Björndammen så snart vädret tillåter. Detta kommer dock inte att ske i år för att 
dammen ska repareras.  
 
Servicenivåerna utvärderas fortlöpande och ändras vid behov.  
 
Under vinterhalvåret rustas parkbänkarna upp. De tvättas och i förekommande 
fall repareras. De placeras sedan ut i den takt som vårsandsupptagningen är klar.  
 
Denna vår har varit gynnsam ur vädersynpunkt varför bänkarna kommer ut 
tidigare än vanligt. Att som motionärerna föreslår sätta 1 april som senaste datum 
för utplacering skulle markant öka driftkostnaden då många bänkar skulle behöva 
tvättas efter vårsandsupptagningen.  
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
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Nst § 48 fortsättning 
 
Inköp av en ny parkbäck morsvarar cirka 8-10 tusen kronor och driften uppgår till 
cirka tusen kronor per år. I nämndens fortlöpande översyn av verksamheten ingår 
att se över och anpassa behoven efter tillgänglig budget. 

Beslutsunderlag 

Remiss Motion att rusta Skara för våren 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
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Nst § 49  Dnr NST15-9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner delegationsbeslut enligt förteckning 
nummer 23-32. 
 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut nummer 23-32. 
 
 ________  
 
 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 50  Dnr NST15-10 
 
Redovisning av meddelanden 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner redovisning av meddelanden enligt 
förteckning 13 mars till 8 april. 
 

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden 13 mars till 8 april. 
 
 ________  
 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 51  Dnr NST15-11 
 
Övriga frågor 
 
Göran Gustafsson informerar om att irländska nedborgare använder kommunens 
mark som campingplats. Det är inte tillåtet att campa på kommunens mark och 
marken ligger utanför detaljplanelagt område och faller under allemansrätten. 
Processen att avhysa camparna har startat.  
 
Bengt Sävhammar (KD) frågar om man i avtal med externa hyresvärdar kan 
skriva in att automatiskt larm ska ingå i hyran.  
 
Åke Fransson (S) föreslår att vi kan börja ett sammanträde med studiebesök på 
Nils Tolsgården. 
 
 ________  
 
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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