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Övriga närvarande Lena Skogh, sekreterare 
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Petra Wedebrand, verksamhetsutvecklare § 89-94 
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Underskrifter 
 Sekreterare 
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§ 89 Dnr 171  

Godkännande av dagordningen 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner dagordningen för dagens sammanträde med tilläggen av 
övriga frågor.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

 

Övriga frågor som besvaras under sammanträdet: 

Josefine Thimberg (S)har en fråga om utegymmet i Viktoriaparken. 

Clemens Nordentoft (GD) har frågor om grönyteskötseln i Källstorp i Götene, 
fuktfläckar i taket på Hällekis idrottshall, skyltar i Götene samt om Hällekis IF 
kan köpa gräsklippning av kommunens trädgårdstjänst. 

Frågorna besvaras under § 93, 97 och 101.  

      

_____ 
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§ 90 Dnr 2015-000193  

Dialogforum, diskussion om nedskräpning 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner diskussionen om nedskräpning.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade vid sammanträdet den 27 augusti att inleda nämndens 
sammanträden med ett dialogforum, där man för en strategisk diskussion i 
olika ämnen.  

Verksamhetsutvecklare Petra Wedebrand presenterar fakta kring nedskräpning 
i våra kommuner som kostnader, hur många papperskorgar det finns och vilken 
typ av skräp som slängs. Nämnden diskuterar olika frågor kring nedskräpning 
och vad man kan göra för att minska nedskräpningen. 

 

Vad som kan göras:  

• städa i samband med matmarknader 

• kampanj för att ändra attityder 

• lägga ut information om nedskräpning, kostnader och konsekvenser på 
hemsidan 

• städa oftare 

• möjlighet att lämna petflaskor och burkar vid papperskorgarna 
 

Åke Fransson (S) föreslår att vi diskuterar vinterväghållning och snöröjning 
vid nästa möte. 

Sture Nilsson (M) tycker det har varit en bra diskussion men saknar en 
aktivitetsplan för uppföljning av dagens diskussion.  

      

_____ 
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§ 91 Dnr 2015-000137  

Förslag till yttrande över motion om hundlatrin vid 
motionsspåret i Lundsbrunn 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden anser att motionen är besvarad i och med att papperskorg och 
hundlatrin redan är uppsatta vid motionsspåret i Lundsbrunn.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Götene har remitterat en motion från Lars-Erik Svahn, 
Anders Månsson och Johan Månsson från Götene Framtid om hundlatrin vid 
motionsspåret i Lundsbrunn. De vill att Götene kommun investerar i en 
hundlatrin eller papperskorg i motionsspårets omdelbara närhet samt att 
service och teknik åtar sig att tömma den med samma intervaller som den 
kommunala papperskorg som finns vid Tempo i Lundsbrunn. 
Kommunstyrelsen har begärt svar på remissen senast 1 november. 

Avdelning park inom service och teknik har satt upp två hundlatriner. En vid 
vattenverket och en på Järnvägsgatan vid stationsparken. Åtgärden ryms i 
befintlig budget.  

Beslutsunderlag 
Remiss av motion om hundlatrin vid motionsspåret i Lundsbrunn 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Götene 
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§ 92 Dnr 2015-000142  

Förslag till beslut om samverkan mellan Götene och 
Skara med att utarbeta riktlinjer för kost och livsmedel 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen i Götene att utarbeta 
gemensamma riktlinjer i Skara och Götene för kost och livsmedel, samt att ge 
uppdraget till nämnden för service och teknik.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Skara och Götene kommuner har beslutat om att 
riktlinjer för kost och livsmedel arbetas fram. I Skara har nämnden för service 
och teknik fått uppdraget och i Götene är det kommunstyrelsen som har 
motsvarande uppdrag. Nämnden för service och teknik föreslår att 
kommunerna samverkar och utarbetar gemensamma riktlinjer.  

      

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Götene 
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§ 93 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 fastighetsprojekt i 
Götene: 

Clemens Nordentoft (GD) frågar om fläckarna i taket på Hällekis idrottshall. 
Fläckarna ska undersökas. 

 

• Upphandlingen av ombyggnaden av ishallen i Skara är överklagad och 
projektet kommer därför att bli försenat. 

•  
Det pågår en diskusson i Götene kommun om lokalfrågor. Just nu 
handlar det mycket om skollokaler och för att hitta en passande lokal 
för den nya friskolan, Broholmsskolan. 

• Fastighetsavdelningen vill göra en omprioritering av underhållet 
eftersom vi ännu inte vet vad som ska hända med de skollokaler som 
står tomma. 

 

Joakim Kvarndal (C) frågar vad som händer med förskolan Kastanjen i Ardala. 
Fastighetsavdelningen ska undersöka om förskolan ska säljas eller rivas.  

      

_____ 
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§ 94 Dnr 2015-000207  

Förslag till beslut om förstudie nytt kommunarkiv i Skara 
kommun 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie för att 
utreda möjligheten till ett kommunarkiv på Katedralskolan. Arkivets placering 
ska vara där cykelprogrammet är idag. Cykelprogrammet flyttar till de tomma 
lokalerna där livsmedelsprogrammet var tidigare.  
Kostnaden för förstudien uppskattas till 350 tusen kronor. Medel tas från 
”Fastighets ram” vilket är investeringsmedel.  

Sammanfattning av ärendet 
Livsmedelsprogrammet på Katedralskolan upphörde sommaren 2015. Dessa 
lokaler är nu outnyttjade. Diskussioner har förts om vad lokalerna kan 
användas till. Det förslag som bör utredas vidare är ett nytt kommunarkiv i 
källaren där cykelgymnasiet idag finns. Cykelgymnasiet kan flytta till 
lokalerna där livsmedelsutbildning tidigare fanns. Även vuxenutbildning och 
SFI (svenska för invandrare) skulle kunna inrymmas i livsmedelsprogrammets 
gamla lokaler. 

Kommunens arkiv är idag utspritt på flera ställen i lokaler som inte helt 
uppfyller de myndighetskrav som ställs. Frågan har diskuterat under flera år 
och en permanent lösning behövs. 

Förstudien innebär konsultinsatser för att få beslutsunderlag för att eventuellt 
gå vidare med en projektering. Förstudien tar även fram en bedömd kostnad.  

Beslutsunderlag 
Ritningar över aktuella lokaler 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
controller Mats Flygelholm 
enhetschef projekt Mikael Leijon 
förvaltningschef Ulla-Stina Milton 
kommunjurist Mikael Hätting 
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§ 95 Dnr 2015-000210  

Förslag till lokal trafikföreskrift, tättbebyggt område i 
Källby 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Götene kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
   De områden i kommunen som anges i kartbilaga till dessa föreskrifter skall 
vara tättbebyggt område. 
_______________ 
 
   Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2015. 
   Denna författning ersätter föreskrift 1471 2007:773 svensk 
trafikföreskriftsamling.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbyggnaden av bostadsområde Nordskog i Källby pågår för närvarande. 
Gator i etapp 3 a har byggts och det första huset har börjat byggas. 

Polismyndigheten och Trafikverket har fått förslaget för yttrande. 

Trafikverket anser att villkoren för tättbebyggt område inte är uppfyllda med 
anledning av att det finns områden som idag inte är bebyggda och områden 
som idag inte ha utbyggt vägnät.  

Beslutsunderlag 
Karta över området 
Trafikverkets yttrande 

_____ 
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§ 96 Dnr 2015-000208  

Förslag till beslut ny rutin för fartdämpande åtgärder på 
villagator 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden för service och teknik beslutar att: 
• säga upp alla avtal för blomlådor 
• det är inte tillåtet att placera ut blomlådor eller liknande på villagator 
• införa möjlighet att hyra flyttbara trafiköar 
• godkänna regler och anvisningar för uthyrning av trafiköar 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att sänka hastigheten på villagator har blomlådor använts i många år. De 
boende på gatorna får ansöka om blomlådor, skriva på ett avtal där man 
förbinder sig till att sköta lådorna på angivet vis samt att lådorna placeras ut 
enligt särskilda måttangivelser. 

Flertalet lådor är misskötta och lådorna placeras inte efter anvisningarna. 
Lådorna fylls inte heller med blommor vilket är ett krav. 

Gata/park föreslår istället att det ska finnas en möjlighet att hyra flyttbara 
trafiköar där kommunen ansvarar för utkörning och utplacering. Öarna 
placeras ut efter att vintersanden sopats upp och hämtas in i mitten på oktober. 

Förslag till nya regler för uthyrning finns utarbetade i ”Regler och anvisningar 
för uthyrning av trafiköar”.  

Beslutsunderlag 
Förslag till Regler och anvisningar för uthyrning av trafiköar 

_____ 
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§ 97 Dnr 620  

Övrig fråga om skyltar runt om i Götene kommun 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner informationen om reklamskyltarna i Götene kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Clemens Nordentoft (GF) ställer en fråga om reklamskyltar som finns uppsatta 
runt om i Götene kommun. 

Trafikingenjör Bo Hermansson svarar att det är okänt vem som satt upp 
skyltarna. Det finns ingen avsändare på skyltarna. Det har inte kommit någon 
ansökan till polisen om att få använda offentlig mark. Förvaltningen kommer 
att ta bort de skyltar som står på allmän mark.  

      

_____ 
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§ 98 Dnr 2015-000123  

Delårsbokslut och prognos för 2015 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner delårsrapport för perioden januari-augusti med prognos 
för bokslut 2015.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat delårsrapport med prognos för bokslut 2015 utifrån 
bokförda intäkter och kostnader samt kända fakta efter åtta månader.  

Beslutsunderlag 
Prognosrapport med specificerad bilaga 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelserna i Götene och Skara 
Ekonomichef 
Budgetekonom 
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§ 99 Dnr 2015-000172  

Förslag på mål och indikatorer till budget 2016 och 
verksamhetsplan 2017-2018 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner förslag till mål och indikatorer till budget 2016 och 
verksamhetsplan 2017-2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Mål och indikatorer ska fastställas av nämnden under september månad. 
Ekonomi, nulägesanalys samt framtidsanalys fastställs senare i höst.  

Beslutsunderlag 
Indikatorer med målvärden.  

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelserna i Götene och Skara 
Ekonomichef 
Budgetekonom 
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§ 100 Dnr 2015-000168  

Förslag till yttrande över medborgarförslag om 
hundrastgård i Källby 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar lämna följande yttrande över medborgarförslaget om 
hundrastgård i Källby: service och teknik har möjlighet att genomföra 
medborgarförslaget om kommunstyrelsen så beslutar och medel till drift 
anslås.  
Konstaden för driften av hundrastgården blir cirka 24 tusen kronor per år. 
Bildar hundägarna en förening som sköter driften av blir kostnaden betydligt 
lägre. Kommunen kan upplåta mark åt en eventuell förening. Att anlägga en 
hundrastgård kan kosta omkring 85 tusen kronor beroende på hur marken ska 
beredas.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett medborgarförslag om 
hundrastgård i Källby. Verksamheten anser inte detta prioriterat under rådande 
ekonomiska omständigheter. Projektet finns inte med i nuvarande budget utan 
omprioriteringar behövs om det ska genomföras. 

Det finns gott om grönytor i Götene kommun, lättillgängliga elljusspår i 
samtliga tätorter samt en brukshundklubb med stora ytor, så möjligheten att 
motionera hundar är god. Under de ekonomiska förutsättningar som råder 
anser verksamheten att kommunens drifts- och investeringsmedel behövs till 
annat.  

Om förslaget antas utökas verksamheten med drift av hundrastgård. Om den 
anläggs på grus så ingår latrintömning, tillsyn och underhåll. Om den anläggs 
på gräs så tillkommer gräsklippning och trimning. Tillkommer gör också 
eventuella kapitalkostnader. 

För att få en uppfattning om kostnader så har en beräkning gjorts som exempel.  

Om det ska byggas en hundrastgård så är förslag på storlek 50x25 meter. 
Kostnaden för staket med stor grind, belysning, hundlatrin, bänkar samt skylt 
beräknas till cirka 85 tusen kronor. Utöver detta tillkommer sannolikt vissa 
kostnader för markberedning.  

Ren driftkostnad beräknas till cirka 24 tusen kronor per år för hundrastgård 
med grusunderlag. Om gräsunderlag väljs så tillkommer gräsklippning och  
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§ 100 fortsättning 

trimning. Om projektet är ett investeringsprojekt, alltså uppgår till 100 tusen 
kronor eller mer, tillkommer årlig kapitalkostnad på minst 13 tusen kronor. 

Projektet finns inte med i nuvarande budget utan omprioriteringar behövs om 
det ska genomföras. 

En motion om hundrastgård i Götene ska behandlas av kommunfullmäktige. 
Bifalls båda ärendena dubblas investerings- och driftkostnader.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag: Hundrastgård i Källby 
Motion om hundrastgård i Götene 
Förslag till beslut avseende motion om hundrastgård i Götene 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 101 Dnr 2015-000136  

Information från förvaltningschefen 2015 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner informationen från förvaltningschefen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Göran Gustafsson informerar om: 

• Budgetarbete pågår i Götene och i budget för 2016 finns ett sparkrav på 2 %. 

• Clemens Nordentoft (GF) har ställt frågan om Hällekis IF kan köpa 
gräsklippning från trädgårdstjänst i Götene. Då trägårdstjänst sorterar under 
sektor Omsorg kan nämnden kan inte svara på den frågan. På grund av 
kommunallagens bestämmelser kan inte nämnden sälja eller erbjuda tjänster 
när det finns andra aktörer som utföra dem. 

• Josefine Thimberg (S) frågar om utegymmet i Viktoriaparken. Vid förra 
veckans miljö- och planråd kom det fram att det inte finns något beslut som 
fastställer planerna för Viktoriaparken och därför har bygget av utegymmet 
stoppats. Vi avvaktar planen för hela området innan utegymmet kan byggas. 

• EU-medborgarna har tidigare bott på bussparkeringen i Skara. Därifrån har 
det avhysts och de flyttade då till parkeringen vid Fokus. I våras avhystes de 
därifrån också. De har sedan flyttat tillbaka till bussparkeringen och efter 
samtal med dem har de flyttat vidare till parkeringen vid Vilan.  

• Clemens Nordentoft (GF) frågar om skötseln i Källstorp. Där finns tomter 
till salu, men området ser oattraktivt ut. Förvaltningen sköter idag ingen 
mark i området, men kommer att åka ut och titta på hur det ser ut i området. 

• Åke Fransson (S) undrar över när avtalet för container för klädinsamlingen 
vid Skaraborgsgatan, förvaltningschefen ska undersöker när avtalet går ut. 

• Uppföljning av medarbetarenkäten sker i förvaltningen genom att 
personalen får besvara en kort enkät vid några tillfällen under året.  

      

_____ 
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§ 102 Dnr 2015-000009  

Anmälan av delegationsbeslut 2015 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner delegationsbesluten enligt förteckning nummer 84-94.  
      

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut nummer84-94.  

_____ 
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§ 103 Dnr 2015-000010  

Meddelanden 2015 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner redovisning av meddelanden enligt förteckning 19 
augusti till 15 september.  
      

Beslutsunderlag 
Förteckning över meddelanden enligt förteckning 19 augusti till 15 september.  

_____ 
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§ 104 Dnr 2015-000011  

Övriga frågor 2015 
Nämnden för service och tekniks beslut 
      
Bengt Sävhammar (KD) meddelar att han kommer att sluta i nämnden och 
tackar för gott samarbete under åren. 

Nämndens ordförande tacka Bengt Sävhammar för det goda samarbetet i både 
nuvarande nämnd och tidigare i utförarstyrelsen. 

Joakim Kvarndal (C) föreslår studiebesök vid våra olika anläggningar i 
samband med nämndens sammanträden.  

      

_____ 
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