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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (16) 

Sammanträdesdatum 
2015-03-19 

  

 

Nämnden för service och teknik 
 
 
Plats och tid: Harven kl. 8.30-11.10 

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 § 28-32, 34-39 och 
ersattes av Åke Fransson § 33 
Camilla Skog (S) 
Maritha Hellqvist (S) 
Josefine Thimberg (S) 
Göran Gustafsson (S) 
Joakim Kvarndal (C) 
Magnus Fredricson (MP) 

Ersättare: Lennart Wilsson (S) 
Åke Fransson (S) § 28-33, 35-39 
Sune Johansson (S) 
Sture Nilsson (M) 
Bengt Sävhammar (KD) 
 

Övriga närvarande: Lena Skogh, sekreterare 
Göran Gustafsson, förvaltningschef 
Stefan Svensson, avdelningschef fastighet § 28-31 
Fredrik Hedman, energi- och klimatrådgivare § 28-31 
Bo Hermansson, trafikingenjör § 33, 39 
Mats Bäck, avdelningschef gata/park § 28-36 
Petra Wedebrand, verksamhetsutvecklare 
 
 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Justering 
 
Justerare: Maritha Hellqvist 

Plats och tid: Harven den 24 mars kl. 16 

Justerade paragrafer: 28-39 

 
Underskrifter 
 
Sekreterare:  

 Lena Skogh 

Ordförande:  

 Karl-Gustaf Bynke 

Justerare:  

 Maritha Hellqvist 

 
 
 

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

  
Organ: Nämnden för service och teknik 
Sammanträdesdatum: 2015-03-19 
Datum då anslaget sätts upp: 2015-03-25 
Datum då anslaget tas ned: 2015-04-15 
Förvaringsplats för protokollet Harven 
  
Underskrift   
 Lena Skogh 

 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 



 

SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16)  

Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-03-19 

  

 

Innehållsförteckning 
 
 

Nst § 28 Godkännande av dagordningen ............................................................................... 4 

Nst § 29 Information om pågående fastighetsprojekt ............................................................ 5 

Nst § 30 Beslut om start för tekniska åtgärder fastighet 2015, Götene kommun .................. 6 

Nst § 31 Beslut om start energieffektiviseringar 2015, Götene kommun ............................. 7 

Nst § 32 Beslut om regler och anvisningar för schaktning och återställning av arbeten i 
allmän platsmark ..................................................................................................... 8 

Nst § 33 Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning på väg 184 mellan Skara och 
Falköping ................................................................................................................. 9 

Nst § 34 Beslut om start av investeringsprojekt gata/park 2015, Götene kommun ............. 10 

Nst § 35 Beslut om start för investering belysningsstolpar och gatubelysning 2015, Skara 
kommun ................................................................................................................. 11 

Nst § 36 Beslut om start av investeringsprojekt broar 2015, Skara kommun ..................... 13 

Nst § 37 Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................... 14 

Nst § 38 Redovisning av meddelanden ................................................................................ 15 

Nst § 39 Övriga frågor ......................................................................................................... 16 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 



 

SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16)  

Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-03-19 

  

 

Nst § 28   
 
Godkännande av dagordningen 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner föredragningslista för dagens 
sammanträde med följande övriga frågor: 
 
Joakim Kvarndal (C) har skickat in en övrig fråga om belysningen på vägen 
mellan Sommarland och Axevalla travbana. 
Jan-Olof Bohlin (M) anmäler en fråga om städningen i Skara. 
Maritha Hellqvist (S) anmäler en fråga om skyltning till Dafgård i Källby. 
Clemens Nordentoft (GF) anmäler frågor om snöröjning Källby, 
musikanläggningen i Liljestensskolan, samt skyltningen till Dafgård i Källby. 
Sture Nilsson (M) undrar hur frågan om hundgården hanteras från sammanträdet 
2015-02-19. 
 

Sammanfattning av ärendet 

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

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 29  Dnr NST15-79 
 
Information om pågående fastighetsprojekt 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner information om pågående 
fastighetsprojekt. 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Svensson informerar om pågående fastighetsprojekt: 
 
Liljestensskolan 
Kommunstyrelsen i Götene har beslutat om ytterligare 2 miljoner 600 tusen 
kronor för Liljestensskolan. Ökningen av kostnaden för skolan beror på ny ljud- 
och bildanläggning för 1 miljon100 tusen kronor (600 tusen kronor teknisk 
utrustning), AV-utrustning i samtliga klassrum 55 tusen kronor, ny styr för 
ventilation i ombyggnadsdelen 800 tusen kronor och kalkstensgolv i kafeteria för 
200 tusen kronor. 
Clemens Nordentoft (GF) frågar om ljudanläggningen som kostar cirka 600 tusen 
kronor som uppfattas som väldigt dyr.  
 
Viktoriaskolan 
Arbetet med den nya Viktoriaskolan har börjat ännu med rivning av två 
byggnader av gamla Teglaskolan. Rivning kom igång något sent men är nu i fas. 
Skolgatan är avstängd för genomfart och en ny gång- och cykelväg är på väg att 
färdigställas.  
  
Ny aktivitetshall på Vilanområdet 
Två träningshallar ska byggas genom så kallad partnering. Projektering och 
upphandling av partner pågår och ska vara klar 1 april. 
 
Nämnden diskuterar frågor omkring partnering. 
 
Undersökning av statusen på vissa fastigheter i Götene kommun 
Taken på skolor, förskolor och äldreboenden är undersökta i Götene kommun och 
en underhållsplan på cirka 30 miljoner kr är framtagen. 
 
 ________  
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 30  Dnr NST15-80 
 
Beslut om start för tekniska åtgärder fastighet 
2015, Götene kommun 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar att ge startbesked för tekniska åtgärder 
2015 i Götene kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Medlen för tekniska åtgärder i Götene för 2015 används till byte av 
ventilationsaggregat i Källby Gård samt byte av ventilationsaggregat i Lillelunda. 
En del av pengarna används för ny styrutrustning i Fornängsskolans idrottshall. 
Kostnaden är totalt 1 miljon kronor och finns med i investeringsbudget för 2015. 
 
Besparingar i driftkostnaderna täcker delvis kapitalkostnaderna i detta projekt. 
Nettokostnaden beräknas därmed till 47 tusen kronor som ska hyresregleras och 
fördelas till respektive objekt. 
 
De olika delåtgärderna löper på under året och projektet i sin helhet beräknas vara 
färdigställt under hösten 2015. 

Beslutsunderlag 

Investeringskalkyl 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Handläggare 
Enhetschef projekt 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 31  Dnr NST15-81 
 
Beslut om start energieffektiviseringar 2015, 
Götene kommun 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar att ge startbesked för 
energieffektiviseringar 2015 i Götene kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Årets medel för energieffektivisering används till innebelysning i Källby Gård 
och Lundaskolan, där särskilda inventeringar visat på stora behov av 
modernisering och effektivisering. Pengarna används också till fortsatt 
effektivisering av gatubelysning med utbyte av cirka ett hundratal armaturer. 
Slutligen görs ett utbyte av ventilationsaggregat i Källby Gård samt i Lillelunda.  
 
Kostnaden är totalt 1 miljon kronor och finns med i investeringsbudget för 2015. 
 
Besparingar i driftkostnaderna täcker upp för kapitalkostnaderna i detta projekt. 
Det genereras därför inga hyreshöjningar av investeringen. 
 
De olika delåtgärderna löper på under året och projektet i sin helhet beräknas vara 
hösten 2015. 

Beslutsunderlag 

Investeringskalkyl 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Handläggare 
Enhetschef projekt   

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 32  Dnr NST15-74 
 
Beslut om regler och anvisningar för schaktning 
och återställning av arbeten i allmän platsmark 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar att fastställa regler och anvisningar för 
schaktning och återfyllnads- och återställningsarbeten i allmän platsmark. 
Reglerna gäller i Skara och Götene kommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för service och teknik har utarbetat ett förslag till revidering av de 
regler som beskriver vad som krävs av ledningsägare vid intrång i allmän 
platsmark i samband med grävarbeten. 
 
Revideringarna innebär att den som gräver i allmän platsmark själv ansvarar för 
att återställa schakten inklusive beläggning. Service och teknik har tidigare 
återställt asfalten och fakturerat detta med ett påslag för eventuellt framtida ökade 
driftkostnader.  
 
Det nya förslaget innebär att den som gräver lämnar en garantitid på fem år och 
får att åtgärda de fel som kan uppstå under denna tid. 
 
Förslaget har presenterats för Skara Energi, Götene Vatten och Värme samt 
Götene elförening vilka har fått möjlighet att komma med synpunkter på 
förslaget.  

Beslutsunderlag 

Regler och anvisningar för schaktning och återfyllnads- och återställningsarbeten 
i allmän platsmark daterade 2015-03-19 
 
 ________  
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 33  Dnr NST15-74 
 
Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning 
på väg 184 mellan Skara och Falköping 
 

Nämndens förslag 

Skara kommun föreslår att hastigheten på väg 184 inte ändras med anledning av 
Julas försök med längre fordon.  

Sammanfattning av ärendet 

Jula har ansökt hos Länsstyrelsen att hastigheten ska begränsas till 80 kilometer i 
timmen på väg 184 mellan Skara och Falköping. 
Transportstyrelsen har efter grundlig utredning gett Jula möjlighet att köra med 
extra långa fordon mellan Julas lager och godsterminalen i Falköping. Där 
framgår det inte att hastigheten behöver sänkas. 
Vägverket har beslutat 2009 att hastigheten på stor del av sträckan får vara 90 
kilometer i timmen. 
 
Magnus Johansson (M) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i handläggning och 
beslut. 

Beslutsunderlag 

Remiss från länsstyrelsen 2015-02-17, dnr 258-5291-2015. 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Länsstyrelsen, rättsenheten, Vänersborg  
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 34  Dnr NST15-77 
 
Beslut om start av investeringsprojekt gata/park 
2015, Götene kommun 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar ge startbesked för gata/park-projekt i 
Götene 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

Gata/parks årliga investering för projekt planeras att 2015 fördelas på följande 
åtgärder:  
 
Badhusparken Götene   80 tusen kronor 
Stationsområdet Lundsbrunn  80 tusen kronor 
Badplatser    190 tusen kronor 
Papperskorgar och hundlatriner 50 tusen kronor 
Soffor och bänkar   80 tusen kronor 
Gatubelysning    60 tusen kronor 
Åtgärder på broar   460 tusen kronor 
 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av åtgärder med beskrivning och kostnader, 
åtgärdsplan för broar. 
 
 ________  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 35  Dnr NST15-78 
 
Beslut om start för investering belysningsstolpar 
och gatubelysning 2015, Skara kommun 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar ge startbesked för investering 
belysningsstolpar och gatubelysning i Skara 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

Gata/parks investering för gatubelysning i Skara planeras att 2015 fördelas på 
följande åtgärder:  
 
Varnhem 
Arbetet med att byta till LED-armaturer påbörjades 2014 då delar av materialet 
köptes in och avslutas i år. Totalt ska 250 armaturer bytas. För 2015 beräknas 
kostnaden bli 585 tusen kronor (totalkostnad 975 tusen kronor) 
Årlig driftkostnad beräknas minska med cirka 75 tusen kronor. 
 
Ljungstorp 
Arbetet med att byta till LED-armaturer påbörjades 2014 då delar av materialet 
köptes in och avslutas i år. Totalt ska 60 armaturer bytas. För 2015 beräknas 
kostnaden bli 133 tusen kronor (totalkostnad 237 tusen kronor) 
Årlig driftkostnad beräknas minska med cirka 16 tusen kronor. 
 
Axvall 
I Axvall finns cirka 400 armaturer vi påbörja utbyte av dessa till LED under 
2015. 
Vi planerar att byta cirka 130 armaturer till en kostnad av 470 tusen kronor. 
Årlig driftkostnad beräknas minska med cirka 35 tusen kronor. 
 
Övriga ytterområden  
Områden som behöver tittas närmare på är Storekullen och Åsaka. Belysningens 
skick måste bedömmas och utifrån detta bestäms vad som ska göras 
Kostnaden för dessa åtgärder bedöms kunna uppgå till cirka 200 tusen kronor. 
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 35 fortsättning 
 
Belysning på gång- och cykelväg Sven Hofsgatan i Skara 
 
Gång- och cykelvägen utmed Sven Hofsgatan mellan Hindsbogatan och 
Skaraborgsgatan saknar belysning. Gatan är belyst men gång- och cykelvägen 
upplevs som mörk då gatljuset inte räcker till. Gång- och cykelvägen ligger 
centralt och används mycket. Önskemål om belysning har också kommit från 
medborgare.  
 
Kostnaden för att belysa gång- och cykelvägen uppgår till 112 tusen kronor med 
en årlig ökad driftkostnad på 3 500 kronor. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av åtgärder med beskrivning och kostnader 
 
 ________  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 36  Dnr NST15-76 
 
Beslut om start av investeringsprojekt broar 2015, 
Skara kommun 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar ge startbesked för investering broar i 
Skara 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

2012 genomfördes en besiktning av de broar som gata/park ansvarar för. 
För att åtgärda och prioritera de brister som kom fram vid besiktningen togs en 
åtgärdsplan för år 2013-2017 fram. Under 2013 och 2014 har det gjorts åtgärder 
och under 2015 planeras ytterligare åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Åtgärdsplan för broar 2013 till 2017, daterad 2015-02-12 
 
 ________  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 37  Dnr NST15-9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner redovisning av delegationsbeslut 
enligt förteckning nummer 7-22. 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut nummer 7-22. 
 
 ________  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 38  Dnr NST15-10 
 
Redovisning av meddelanden 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner redovisning av meddelanden enligt 
förteckning 10 februari till 12 mars. 

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden 10 februari till 12 mars. 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 39  Dnr NST15-11 
 
Övriga frågor 
Joakim Kvarndal (C) har skickat in en övrig fråga i förväg till förvaltningen om 
belysningen av vägen mellan Sommarland och Axevalla travbana. Sommarland 
äger belysningen och Trafikverket är väghållare. 
 
Jan-Olof Bohlin (M) har fått frågor om städningen och nedskräpningen i Skara. 
Vintertid städar vi mindre men i samband med att vi börjar sandupptagning börjar 
städningen också. 
Jan-Olof Bohlin påpekar att vid vänortsbesök den 6 juni behöver det vara städat. 
Vårblommor kommer att finnas på några ställen men sommarblommorna 
kommer inte att vara utplanterade då. 
 
Marita Hellqvist (S) och Clemens Nordentoft (GF) frågar om skyltningen till 
Dafgårds i Källby. Bo Hermansson informerar om tidigare beslut i 
kommunstyrelsen som kommer att bekräftas av nämnden för service och teknik 
under våren. 
 
Clemens Nordentoft (GF) frågar om vad som gäller vid snöröjning när 
entreprenörer kör med tunga fordon och underlaget inte anpassat till tunga 
fordon. Mats Bäck återkommer med svar. 
 
Sture Nilsson (M) undrar hur frågan om hundgården hanteras. Mats Bäck svarar 
att vi har kontrollerat hur hundgården ser ut, men marken är arrenderad. 
Förvaltningen grusar upp vid ingången. 
 
Mats Bäck informerar om att en konsult har sett över gräsklippningen och kom 
fram till att det borde gå att sköta gräsklippningen effektivare. En upphandling 
kommer att göras på delar av gräsklippningen och på grässlåttern i både Skara 
och Götene kommuner.  
 
____ 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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