
 

 

Nämnden för service och teknik 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (22) 

Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nämnden för service och teknik 
 
 
Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 

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) 
Anna Dalström (C) ersätter Magnus Fredricson (MP) 

Ersättare: Per Svensson (S) 
Lennart Wilsson (S) 
Åke Fransson (S) 
Kristian Ribberheim (KD) 
Sture Nilsson (M) 
Bengt Sävhammar (KD)  
 

Övriga närvarande: Lena Skogh, sekreterare 
Göran Gustafsson, förvaltningschef 
Bo Hermansson, trafikingenjör § 13-14 
Annsofi Karlsson, ekonom  
Kristina Fahlgren-Palm, avdelningschef kost  
Stefan Svensson, avdelningschef fastighet  
Åsa Alvner, avdelningschef lokalvård § 14-27 
Mats Bäck, avdelningschef gata/park 
 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Justering 
 
Justerare: Jan-Olof Bohlin 

Plats och tid: Harven den 23 februari kl. 13.30 

Justerade paragrafer: 12-14, 16-27 

 
Underskrifter 
 
Sekreterare:  

 Lena Skogh 

Ordförande:  

 Karl-Gustaf Bynke 

Justerare:  

 Jan-Olof Bohlin 

 
 
 

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

  
Organ: Nämnden för service och teknik 
Sammanträdesdatum: 2015-02-19 
Datum då anslaget sätts upp: 2015-02-24 
Datum då anslaget tas ned: 2015-03-17 
Förvaringsplats för protokollet Harven 
  
Underskrift   
 Lena Skogh 

 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 



 

 

Nämnden för service och teknik 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (2) 

Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nämnden för service och teknik 
 
 
Plats och tid: Harven kl. 8.50-10.25 ajournering 9.45-10.05 

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) 
Anna Dalström (C) ersätter Magnus Fredricson (MP) 

Ersättare: Per Svensson (S) 
Lennart Wilsson (S) 
Åke Fransson (S) 
Kristian Ribberheim (KD) 
Sture Nilsson (M) 
Bengt Sävhammar (KD) 
 

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

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Justering 
 
Justerare: Jan-Olof Bohlin 

Plats och tid: Centrumhuset den 19 februari kl. 15.00 

Justerade paragrafer: 15 

 
Underskrifter 
 
Sekreterare:  

 Lena Skogh 

Ordförande:  

 Karl-Gustaf Bynke 

Justerare:  

 Jan-Olof Bohlin 

 
 
 

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

  
Organ: Nämnden för service och teknik 
Sammanträdesdatum: 2015-02-19 
Datum då anslaget sätts upp: 2015-02-20 
Datum då anslaget tas ned: 2015-03-13 
Förvaringsplats för protokollet Harven 
  
Underskrift   
 Lena Skogh 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 



 

SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (22)  

Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Innehållsförteckning 
 
 

Nst § 12 Godkännande av dagordningen ............................................................................... 4 

Nst § 13 Beslut om lokal trafikföreskrift, bygge av ny högstadieskola på Teglagärdet ........ 5 

Nst § 14 Beslut om yttrande över ansökan om kläd-containrar för klädinsamling i Götene 
och Skara ................................................................................................................. 6 

Nst § 15 Beslut om bokslut 2014 för utförarstyrelsen ........................................................... 8 

Nst § 16 Beslut om internbudget 2015 ................................................................................ 10 

Nst § 17 Beslut att fastställa budget för 2015 ...................................................................... 11 

Nst § 18 Beslut om intern kontroll 2014 .............................................................................. 12 

Nst § 19 Information om kost i öppenvården, Götene kommun ......................................... 14 

Nst § 20 Beslut om startbesked, investering i Centrumhuset .............................................. 15 

Nst § 21 Information om medarbetarenkäten ...................................................................... 16 

Nst § 22 Beslut om dokumenthanteringsplan 2015-2018 för nämnden för service och 
teknik ..................................................................................................................... 17 

Nst § 23 Arkivbeskrivning för nämnden för service och teknik.......................................... 18 

Nst § 24 Beslut om personuppgiftsombud för nämnden för service och teknik.................. 19 

Nst § 25 Anmälan av delegationsbeslut ........................................................................        20 

Nst § 26 Redovisning av meddelanden ................................................................................ 21 

Nst § 27 Övriga frågor ......................................................................................................... 22 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 12  
 
Godkännande av dagordningen 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner föredragningslista för dagens 
sammanträde. 
Bengt Sävhammar (KD) anmäler fråga om kommunikationsplanen för 
Viktoriaskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

 
 ________  
 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 13  Dnr NST15-31 
 
Beslut om lokal trafikföreskrift, bygge av ny 
högstadieskola på Teglagärdet 
 

Nämndens beslut 

Skara kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 
§ första stycket trafikförordningen (1998:1276): 
På Skolgatan mellan 120 meter väster om Skaraborgsgatan och Skaraborgsgatan 
får andra motordrivna fordon än moped klass II inte föras. Förbudet gäller inte 
sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276). 
_______________ 
 
Denna författning träder i kraft 2015-02-27. 
 
Skara kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10 och 
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276): 
På utfarten från Björkbackens förskola i korsningen med Skaraborgsgatan får 
fordon i ostlig färdriktning endast föras åt höger.  
_______________ 
 
Denna författning träder i kraft den 2015-02-27. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Skara kommun ska bygga ny högstadieskola. Under byggtiden behöver Skolgatan 
vara avstängd. Planprogram för området har påbörjats. 
För att få bättre arbetsplats föreslås att Skolgatan stängs för motorfordonstrafik 
under byggnadstiden. 
Tillfart till Björkbackens förskola och parkeringsplatser ordnas från 
Skaraborgsgatan strax norr om förskolan. 
 
Polismyndigheten har fått förslaget för yttrande. 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Trafikingenjören  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 14  Dnr NST15-32 
 
Beslut om yttrande över ansökan om kläd-
containrar för klädinsamling i Götene och Skara 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik avslår ansökan om att ställa upp containrar för 
klädinsamling på allmänna platser i Götene och Skara kommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Förfrågningar om plats för container för insamling av kläder har kommit från 
Myrorna (Frälsningsarmén), Humana och Flimo. Kupan (Röda korset), 
Erikshjälpen, och Emmaus har liknande verksamhet. 
Götene kommun har tidigare gett avslag på liknande ansökningar med motivering 
att föreslagna platser inte varit lämpliga och hänvisat till secondhandbutiker. 
Ansvar för återvinning av kläder, skor och hushållstextilier bör i första hand ligga 
på dem som säljer nya varor. Alternativt kan secondhandbutiker ta hand om detta. 
Ideella organisationer vill samla in kläder i utställda konteinrar utomhus. 
Nackdelen är att de är utsatta för väderleken med risk för fuktskador. 
 
Insamling bör omfatta varor som kan återanvändas och även material för 
återvinning (textil, läder och plast). 
 
Tjänstmän från Mark och plan i Götene och Samhällsbyggnadskontoret i Skara 
förslår avslag att containrar ställs ut med hänvisning till att alternativ finns genom 
bland annat sekundhand butiker. 
Kommunerna bör ha samma riktlinjer oberoende om det är allmän plats eller inte. 
 
Insamlingsorganisationerna påtalar att återvinningen av textilier är idag väldigt 
låg. 
 
För platser som är allmän plats enligt detaljplan behövs tillstånd från polisen 
enlig ordningslagens 3:e kapitel. Då tillfrågas kommunen som kan neka tillstånd. 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 14 fortsättning 
 
För övriga platser behövs avtal med markägaren. Där kommunen är markägare 
till kvartersmark eller utanför detaljplan kan det vara fastighetsavdelningen på 
Service & Teknik eller Samhällsbyggnadskontoret i Skara eller Mark och plan i 
Götene som har ansvar för marken. 
För stadigvarande utplacering av containrar behövs bygglov. 
 

Beslutsunderlag 

Skrivelser från Flimo, Myrorna och Humana. 
 
 
 ________  
 
Beslutet skickas till 
Flimo 
trafikingenjören  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 15  Dnr US13-122 
 
Beslut om bokslut 2014 för utförarstyrelsen 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner bokslut 2014 för utförarstyrelsen och 
överlämnar bokslutet till kommunstyrelsen i Skara respektive Götene kommun. 
 
Nämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för service och teknik har upprättat förslag till bokslut samt gjort 
uppföljning av utförarstyrelsens mål. Förvaltningens årsredovisning lämnas till 
ekonomiavdelningarna i Skara respektive Götene kommuner för sammanställning 
av kommunernas årsredovisningar. 

Skara 
Resultat 8 miljoner 784 tusen kronor vilket innebär en positiv avvikelse med  
1 miljon 324 tusen kronor då Fastighetsavdelningen hade budgeterat för 
+7 miljoner 460 tusen kronor. Resultatet innefattar följande avvikelser: fastighet 
+187 tusen kronor, kost +1 miljon 2 tusen kronor, lokalvård +135 tusen kronor. 

Götene 
Resultat -1 miljon 721 tusen kronor och innefattar följande avvikelser: gata/park  
-436 tusen kronor, fastighet -2 miljoner 467 tusen kronor, lokalvård +197 tusen 
kronor samt kost +985 tusen kronor. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 för nämnden för service och teknik. 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 15 fortsättning 

Protokollsanteckning 
 
Uppdrar till avdelningschef kost att beräkna vad innebär för kostnaderna om 
andelen ekologiska livsmedel ökar med 2 %. 
 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelserna i Götene och Skara  
Avdelningschef kost 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 16  Dnr NST15-13 
 
Beslut om internbudget 2015 
 

Nämndens beslut 

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

• Fastighet  
• Gata/Park 
• Förvaltningsgemensam administration 
• Kosthalvmiljonen 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för service och teknik har utarbetat förslag till internbudget 2015 
för ovan nämnda verksamheter.  
Internbudget för fastighet är framtagen och beräknad utifrån hyresintäkter i Skara 
och Götene. 
Internbudgeten för gata/park är framtagen utifrån kommunbidrag fastställda av 
respektive kommunfullmäktige i Skara och Götene, november 2014.  
Den förvaltningsgemensamma internbudgeten ingår i övriga avdelningars 
internbudget och fördelas procentuellt mellan avdelningarna.  
Förvaltningen för service och teknik har från och med 2015 tagit över budget för 
”kosthalvmiljonen”. Serviceutskottet har tidigare haft budgetansvar för dessa 
medel.  

Beslutsunderlag 

Internbudget 2015 för fastighet, gata/park, förvaltningsgemensam administration 
samt kosthalvmiljonen. 
 
 
 ________  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 17  Dnr US14-108 
 
Beslut att fastställa budget för 2015 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar godkänna förslag till budget 2015 för 
Götene och Skara samt verksamhetsplan 2016-2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning av ärendet 

Utförarstyrelsen tog den 24 september 2014, Us § 57, beslut om budget 2015 
samt verksamhetsplan 2016-2017. I kommunfullmäktiges budgetbeslut den 24 
november 2014, KF § 121, riktades specifika uppdrag till nämnder och även de 
ekonomiska förutsättningarna förändrades. I och med kommunfullmäktiges beslut 
ska budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 revideras med de nya 
förutsättningarna.  

Beslutsunderlag 

Utförarstyrelsens budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 
 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelserna i Göten och Skara 
Ekonomicheferna i Götene och Skara 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 18  Dnr US14-8 
 
Beslut om intern kontroll 2014 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner slutrapporten om den interna 
kontrollen 2014. Rapporten innehåller redovisning av de åtta valda 
granskningsområden för 2014. Fyra av områdena redovisades i en delrapport i 
december 2014. De fyra återstående granskningsområden 2014 är: 

• Delegation – att delegationsordning följs och beslut anmäls till nämnd. 

• Personuppgiftslagen – att personuppgifter hanteras korrekt enligt lagen. 

• Tidredovisning fastighet och gata/park – att kontrollera tidredovisningen 
gällande personaltid och fordonstid. 

• Upphandlingsrutiner fastighet – att anbudshandlingar diarieförs. 
 

Kontrollen på områdena ovan visade på vissa brister. Gällande delegation så 
föreslås en informations- eller utbildningsdag för att förnya kunskapen om vad ett 
delegationsbeslut innebär och varför de ska anmälas till nämnd. 
För upphandlingsrutiner fastighet så infördes en ny rutin efter två av fyra 
uppföljningar. Sedan den nya rutinen infördes finns inga anmärkningar. 
Gällande tidredovisning för fastighet och gata/park bör det även fortsättningsvis 
följas upp då det är grunden för att följa verksamheternas kostnader. 
En rutin avseende personalregister för anhöriga bör tas fram. Annars ser rutinerna 
för personaluppgiftslagen ut att fungera bra. 

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. 
Under 2014 har kommunstyrelsen rekommenderat ett antal områden som 
nämnderna kan granska samt angivit ett antal frivilliga områden för granskning.  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 18 fortsättning 

De rekommenderade områdena är: 
• Att delegationsordning följs och beslut anmäls till nämnd. 
• Beslutsattestant ska inte avse inköp som kan vara till personlig nytta, t.ex. 

kurskostnader, mobil och bensin. 
• Personuppgiftslagen, rutiner för att personuppgifter hanteras korrekt enligt 

lagen. 
• Inköp ska följa gällande ramavtal. 
 

Frivilliga områden beslutade av utförarstyrelsen: 
 
• 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 tid och fordons tid. Gäller fastighet och 

gata/park. 
• Upphandlingsrutiner fastighet gällande att anbudshandlingar diarieförs. 

Beslutsunderlag 

Slutrapport intern kontroll 2014 
 
 ________  
 
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 
2015-02-19 

  

 

Nst § 19   
 
Information om kost i hemvården, Götene kommun 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner informationen om kost inom 
hemvården i Götene kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Kristina Fahlgren-Palm informerar om kost inom hemvården i Götene kommun. 
Götene kommun gav verksamheterna ett sparkrav på 3 % besparing under 2015. 
Ett av förslagen till besparingar är att leverera kyld mat inom hemvården under 
helger. Det ger en besparing för kostavdelningen på cirka 250 tusen kronor. 
Kommunfullmäktige beslutade under hösten att utreda sparförslaget. En 
arbetsgrupp har arbetat med att verkställa försaget och under vecka 15 startar 
levereransen av kyld mat på helger inom hemvården. 
 
 ________  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 20  Dnr NST15-43 
 
Beslut om startbesked, investering i Centrumhuset 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar att ge startbesked för renovering 
toaletter Centrumhuset. 

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna starta arbetet av de investeringar som är planerade under 2015, 
måste nämnden för service och teknik besluta om startbesked för de investeringar 
som finns i nämndens planer.  
I Centrumhuset ska renovering av offentliga toaletter, personaltoaletter på övre 
plan, en toalett i vårdcentralens lokaler på entréplanet, samt stambyte 
genomföras. 
Byte av stammarna görs till alla toaletterna. 
I tre toaletter anpassas tillgängligheten, en i entréhallen vid kapprummet, en i 
personaldelen och toaletten i vårdcentralens lokaler.  
Kostnaden är 1 miljon 600 tusen kronor och finns med i investeringsbudget för 
2015. 
Uppskattad hyreshöjning är 136 tusen kronor per år. Hyreshöjning består endast 
av ökade kapitalkostnader. 
Arbetena beräknas vara färdigställda i december 2015. 

Beslutsunderlag 

Investeringskalkyl 
Ritningar, entreplan och plan två Centrumhuset, där toaletterna är markerade. 
 

Beslutsunderlag 

 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Götene  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 21   
 
Information om medarbetarenkäten 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner informationen om medarbetarenkäten 
2014. 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Gustafsson informerar om medarbetarenkäten som genomfördes hösten 
2014. Resultatet för förvaltningen visar på en förbättring jämfört med resultatet 
från 2013 och med kommunen som helhet. 
 
 ________  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 22  Dnr NST15-29 
 
Beslut om dokumenthanteringsplan 2015-2018 för 
nämnden för service och teknik 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar anta upprättat förslag till 
dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen gäller 2015-2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till dokumenthanteringsplan för nämnden för service och teknik är 
utarbetad av förvaltningen för service och teknik. Syftet med dokumentplanen är 
att tydliggöra hur olika dokument ska hanteras, var de finns och vem som är 
ansvarig handläggare. I dokumenthanteringsplanen finns också angivet om 
dokument ska arkiveras, hur länge och om och när dokument kan gallras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till dokumenthanteringsplan 
 
 
 ________  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 23  Dnr NST15-30 
 
Arkivbeskrivning för nämnden för service och 
teknik 
 

Nämndens beslut/förslag 

Nämnden för service och teknik beslutar anta upprättad arkivbeskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning av ärendet 

En ny arkivbeskrivning utarbetad för den nya nämnden för service och teknik. 
Skara kommun är arkivmyndighet sedan den nya gemensamma organisationen 
trädde i kraft 1 januari 2011, även för de ärenden som berör Götene. Undantaget 
är de handlingar som rör Götene kommuns fastigheter som även fortsättningsvis 
arkiveras i Götene kommun. Arkivbeskrivningen syftar till att tydliggöra hur 
arkiven förändras över tid. 

Beslutsunderlag 

Arkivbeskrivning för nämnden för service och teknik 
 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunarkivarien  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 24  Dnr NST15-39 
 
Beslut om personuppgiftsombud för nämnden för 
service och teknik 
 

Nämndens beslut/förslag 

Nämnden för service och teknik beslutar utse arkivarie Evy Olsson till 
personuppgiftsombud för nämnden för service och teknik.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för service och teknik är personuppgiftsansvarig för sin verksamhet.  
Personuppgiftslagen reglerar hur personuppgiftsansvarig ska hantera person-
uppgifter i den egna verksamheten. Reglerna finns till för att den enskildes 
personuppgifter och integritet ska skyddas på ett bra sätt.  
Varje myndighet kan enligt personuppgiftslagen, PUL, utse ett ombud.  
 
Personuppgiftsansvarig ska anmäla vem som valts till personuppgiftsombud till 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Ombudet är att betrakta som 
Datainspektionens representant på plats hos myndigheten.  
Myndighetens personuppgiftsbehandlingar ska anmälas till personuppgifts-
ombudet, som ska föra en förteckning över dessa.  
 
Personuppgiftsombudet kan vara behjälplig och ge råd om hur 
personuppgiftsansvarig ska uppfylla lagens krav och enligt god sed, samt påpeka 
eventuella brister. Åtgärdas inte brister trots påpekanden, är 
personuppgiftsombudet skyldig att anmäla till Datainspektionen. 
Om man har utsett ett personuppgiftsombud ökar också ofta den enskildes tilltro 
till verksamheten. 
 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunarkivarien  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 25  Dnr NST15-9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner redovisning av delegationsbeslut 
enligt förteckning nummer 6. 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut enligt förteckning 6. 
 
 ________  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 



 

SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (22)  

Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 26  Dnr NST15-10 
 
Redovisning av meddelanden 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner redovisning av meddelanden enligt 
förteckning 13 januari till 9 februari. 
 

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden 13 januari till 9 februari. 
 
 ________  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-02-19 

  

 

Nst § 27  Dnr NST15-11 
 
Övriga frågor 
Bengt Sävhammar (KD) framför synpunkter på kommunikationsplanen för 
Viktoriaskolan där förskolan Björkbacken inte finns nämnd. Inte heller har berörd 
personal på förskolan fått information om bygget. 
Barn- utbildningsförvaltningen har en representant med i projekteringsgruppen 
eftersom många inom förvaltningen är berörda av bygget. 
 
 ________  
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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