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Övriga närvarande Lena Skogh, sekreterare 
Göran Gustafsson, förvaltningschef 
Mats Bäck, avdelningschef gata/park 
Åsa Alvner, avdelningschef lokalvård § 134-138 
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§ 134 Dnr 171  

Godkännande av dagordningen 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner dagordningen för dagens sammanträde med tillägg av 
ett ärende: förslag till investering ombyggnad av sekretariat i idrottshallen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

Ett nytt ärende anmäls: Investering av ombyggnad av sekretariatet i 
idrottshallen, Skara efter punkt 9 på dagordningen. 

Två övriga frågor är anmälda:  

Göran Gustafsson (S) har anmält en fråga om lekutrustningen vid Hällekis 
skola och frågan besvaras under punkten fastighetsinformation. 

Sture Nilsson (M) har anmält en fråga om problem med kajorna i Skara som 
besvaras under punkten övriga frågor. 

Maritha Hellqvist (S) har en övrig fråga om nedskräpning i Lundsbrunn.  

      

_____ 
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§ 135 Dnr 2015-000238  

Information om kommunikationsstrategi för service och 
teknik 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner informationen om kommunikationsstrategi för service 
och teknik.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Göran Gustafsson och avdelningschef Åsa Alvner 
informerar om förslag till kommunikationsplan för service och teknik. Syftet 
med kommunikationsplanen är att säkerställa och tydliggöra vikten av den 
externa och interna kommunikationen och för att stärka kommunens och 
förvaltningens varumärke. 

Nämnden för service och teknik fattar beslut om kommunikationsplanen vid 
sammanträdet den 28 januari och har tills dess möjlighet att lämna 
synpunkter på planen. Synpunkterna lämnas senast den 15 januari.  

      

_____ 
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§ 136 Dnr 2015-000079  

Information om pågående fastighetsprojekt 

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

Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef Stefan Svensson informerar om pågående fastighetsprojekt: 

Branden i det planerade flyktingboendet på Vikingagatan 
I det planerade boende för ensamkommande barn på Vikingagatan bröt en 
brand ut den 3 december. Inflyttningen var planerad till fredagen den 11 
december. Detta var ett tillfälligt boende till hösten 2016 då hela huset skulle 
göras om till boende för ensamkommande flyktingar. De två översta 
våningarna kommer att innehålla boende och på bottenplan kommer 
administration att finnas. För ombyggnaden till det mer permanenta boendet 
ansvarar Götenebostäder som äger fastigheten. 

Det är ännu oklart hur lång tid sanering tar. Om det dröjer länge så bör 
nyttan av att göra ett tillfälligt boende på bottenvåningen diskuteras, 
eftersom det kommer att tas bort hösten 2016. 

Ett möte mellan fastighetsavdelningen, Götene kommun och Götenebostäder 
är planerat 18 och 22 december kommer frågan om man ska göra en 
permanent lösning. 

Lundagården i Lundsbrunn 
Lokaler på Lundagåren (äldreboendet) har ställs i ordning för skolan och 
förskolan. Lokalerna ska vara färdigställda till skolstarten i januari. Det som 
görs är belysning, ytskikt och vissa akustikanpassningar. Det är osäkert hur 
många barn som kommer. 

Tillfälligt boende för ensamkommande flyktingar i Götene 
Det ordnas ett tillfälligt boende för ensamkommande flyktingar. Tomma 
klassrum används i den sydvästra delen av skolan. 

Idrottshallen i Hällekis 
Garantibesiktning av idrottshallen är genomförd den 9 december. Vid 
besiktningen hittades många punkter men inget ovanligt. Bland annat är det 
svårt att få jämn temperatur på varmvatten, lite styrproblem och delade  
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Fortsättning § 136 

rörelsedetektorer. En akustisk hålvägg upplevs som vass. Punkterna ska 
åtgärdas och ny besiktning är 10 februari.   

Pågående energiarbeten 
Allmänt om energiarbeten: I båda kommuneran finns medel avsatt för 
energiprojekt (självfinansierade), i Götene 1 miljon kronor och i Skara 1 
miljon 500 tusen kronor (Götene minskar till 500 tusen kronor 2017). 

Vi mäter och följer upp energianvändningen som el, fjärrvärme och olja där 
fokus är på energioptimering. Förvaltningens energigrupp består av 
energisamordnare, en fastighetsingenjör och fastighetstekniker. 
Fastighetsavdelningen har tillsatt fastighetstekniker i båda kommunerna för 
att ha spetskompetens inom energiområdet. 

Under 2015 har följande energiprojekt 2015 genomförts: 

Götene: 

• Byte av belysning på Källbygård:  
Här har vi bytt ut all belysning i klassrum koridorer samt övriga 
utrymmen förutom matsalsbyggnaden. 
Vi har minskat den installerade belysningseffekten till ungefär hälften 
samt att vi har satt in närvarostyrning i så gott som samtliga utrymmen 
vilket kommer minska energiförbrukningen på skolan avsevärt. 

• Byte av två ventilationsaggregat på Källbygård och två på Lillelund 
förskola i Lundsbrunn. Dessa har betydligt lägre energiförbrukning och 
bättre återvinning. 

• I Lundsbrunn har vi installerat fyra solfångaranläggningar på 
Lundagården, Serviceboendet, Lundaskolan och Lillelunda. 

• I centrumhuset har vi bytt ut belysningen i entré och kafeteria mot LED 
samt bytt ut ett gammalt ventilationsaggregat. 

• Projektet med solfångare i Lundsbrunn är just avslutat som kompletterar 
pelletspannorna. Nu har vi en komplett anläggning med pellets, rapsolja 
som spets och solvärme för tappvarmvatten.  

Skara: 

• I förskolan Fibblan på Skaraberg och Lindängens förskola i Varnhem har 
vi bytt så gott som all belysning mot LED och installerat närvarostyrning. 

• I förskolan Sunnanäng på har vi bytt så gott som all belysning både inne 
och ute mot LED och installerat närvarostyrning, samt ersatt tre 
ineffektiva ventilationsaggregat med ett.  

• Arbeten i Ardalaskolan pågår fortfarande, belysningen i alla klassrum, 
korridorer samt ytterbelysning är bytt. Matsal och gymnastik återstår. 
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Fortsättning § 136 

• På Källeskolan och Källeboda har vi bytt all ytterbelysning mot LED. 

• På Katedralskolan har omfattande projekt med både belysning och 
styråtgärder genomförts. 

Lekutrustning Hällekis kola 
En klätterställning som ska ersätta den borttagna linbanan är beräknad att 
levereras vecka 51. Mark- och monteringsarbeten är beställda och påbörjas i 
nästa vecka. 

Rektorn på skolan är informerad om att arbetet utförs om väderleken är bra. 
Går det inte att utföra monteringen under december månad görs arbetet först 
till våren 2016. Hällekis skola meddelade den 25 juni att eleverna önskade 
en klätterställning i stället för linbana. Planering av arbetet har pågått under 
sommaren men blivit försenat.  

      

_____ 
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§ 137 Dnr 2015-000266  

Information om underhållsplaner för fastighet 2016 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner information om underhållsplaner fastighet i Skara och 
Götene 2016.  

Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef Stefan Svensson informerar om fastighets underhållsplaner 
2016 i Skara och Götene. 

I underhållsplanerna redovisas kostnaderna både för underhåll och för 
komponentavskrivning.  

I underhållsplanen för Götene finns pengar avsatta för takrenovering och är 
därmed planerat underhåll istället för akut underhåll.  

      

_____ 
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§ 138 Dnr 2015-000268  

Förslag till intern kontrollplan 2016 för service och 
teknik 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar anta upprättat förslag till intern kontrollplan 2016.  

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. 

Valda risker som kommer följas upp 2016 är: 

• Att beslut ej vinner laga kraft. 

• Begäran om att registerutdrag ej kan hanteras enligt 26 § PUL. 

• Obehöriga inköp. 

• Felaktig representation. 

• Tidsredovisning som är ofullständig eller felaktig. 

• Moms vid utåtriktad verksamhet hanteras fel.  

Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2016.  

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsens revisorer 
Avdelningschefer inom förvaltningen för service och teknik 
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§ 139 Dnr 2015-000172  

Beslut om budget 2016 med verksamhetsplan 2017-
2018 för Skara kommun 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar godkänna förslag till budget 2016 samt verksamhetsplan 
2017-2018 för Skara kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för service och teknik tog den 24 september 2015, § 99, beslut om 
mål och indikatorer till budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018. Nu 
kompletteras budget och verksamhetsplan med ekonomidelen för Skara 
kommun.  

I kommunfullmäktiges budgetbeslut den 15:e juni 2015, § 66, tillförs 
nämnden för service och teknik 700 tusen kronor i driftbudget för en 
förbättrad ambitionsnivå i form av skötsel av grönytor, park och gator samt 
renhållning. 

Götene kommuns budget är ännu inte fastställd i kommunfullmäktige och 
kommer därför tas upp till beslut på första nämndmötet i januari 2016.  

Beslutsunderlag 
Nämnden för service och tekniks budget 2016 och verksamhetsplan 2017-
2018.  

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 140 Dnr 2015-000278  

Beslut om internbudget 2016 för Skara kommun 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar fastställa internbudget 2016 i Skara för verksamheterna: 
• Fastighet  
• Kost 
• Lokalvård 
• Gata/Park 
• Post 
• Kosthalvmiljonen 
• Förvaltningsgemensam administration 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för service och teknik har utarbetat förslag till internbudget 
2016 för ovan nämnda verksamheter i Skara kommun.  

Verksamheterna fastighet, kost och lokalvård finansieras via hyresintäkter, 
kostportioner och köp av lokalvård. 

Internbudget för fastighet är framtagen och beräknad utifrån hyresintäkter i 
Skara och enligt de nya hyressättningsprinciperna. 

Internbudget för kost och lokalvård är framtagen utifrån köpande 
förvaltningars bedömda behov för 2016.  

Verksamheterna gata/park, post samt kosthalvmiljon finansieras via 
kommunbidrag fastställt av kommunfullmäktige i Skara, 15:e juni 2015, § 
66. 

Internbudgeten för gata/park är framtagen utifrån beslutat kommunbidrag. I 
beslutet tillförs nämnden för service och teknik 700 tusen kronor för 
förbättrad ambitionsnivå i form av skötsel av grönytor, park och gator samt 
renhållning. 

Post och kosthalvmiljonen är indexuppräknad utifrån 2015 års internbudget.  

Den förvaltningsgemensamma internbudgeten ingår i övriga avdelningars 
internbudget och fördelas procentuellt mellan verksamheterna.  

Beslutsunderlag 

Internbudget 2016 för fastighet, gata/park, kost, lokalvård, post, 
förvaltningsgemensam administration samt kosthalvmiljonen för Skara 
kommun.  
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Fortsättning § 140 

Beslutsunderlag 
Internbudget 2016 för Skara kommun 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 141 Dnr 2015-000267  

Beslut om omfördelning av investeringsmedel inom 
gata/park 2015 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar godkänna omfördelning av investeringsmedel från 
gatustensbeläggning till Klostergatan av ett belopp av 300 tusen kronor.  

Sammanfattning av ärendet 
Träden på Klostergatan togs bort under hösten 2013. Service och teknik har i 
samråd med plan och bygg planerat för hur Klostergatan ska utformas. 
Kommunfullmäktige har för 2016 beslutat en investeringsbudget om 600 
tusen kronor för Klostergatan men utifrån den framtagna planen behövs 900 
tusen kronor. Då de planerade gatustensbeläggningarna i centrum inte 
kommer genomföras så har nämnden för service och teknik rätt besluta om 
överföring av investeringsmedel enligt de nya ekonomiska styrprinciperna 
som gäller i Skara kommunkoncern. Styrprinciperna är fastställda i 
kommunfullmäktige 2015-04-27 § 36.  

Beslutsunderlag 
Investeringsbudget 2015 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 142 Dnr 2015-000284  

Förslag till beslut av investering, ombyggnad av 
sekretariatet i idrottshallen 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta om start av nytt 
investeringsprojekt samt ombudgetering, gällande sekretariat i idrottshallen.  

Sammanfattning av ärendet 
I investeringsbudget för 2013 fanns ombyggnation av sekretariat i 
idrottshallen med som investering till ett belopp av 500 tusen kronor. Arbetet 
var dock mer omfattande än förväntat och investeringen genomfördes inte. 
Inför budgetprocess 2017 är sekretariatet åter med i planeringen och tänkt att 
presenteras för beredningsutskottet i februari 2016. Ombyggnationen 
behöver nu tidigareläggas till 2016. Kostnad för ombyggnation är beräknat 
till 1 miljon 500 tusen kronor. 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna har en nämnd rätt att besluta om start 
av ett helt nytt investeringsprojekt, upp till 1 000 tkr. Till detta omfördelas 
även 500 tkr från fastighets investeringsram. Total budgeterat för 
ombyggnation sekretariat, 1 miljon 500 tusen kronor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur och fritid.  

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomikontoret 
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§ 143 Dnr 2015-000272  

Beslut om lokal trafikföreskrift nya parkeringsregler på 
Torggatans Norra sida mellan Järnvägsgatan och 
Torget 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Götene kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
    På Torggatans norra sida mellan 15 meter och 10 meter väster om Torgets 
västra körbana får endast sådana fordon parkeras som används för transport 
av rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § 
trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som ger 
samma rätt att parkera. 
    På Torggatans norra sida mellan 45 meter och 15 meter väster om Torgets 
västra körbana får fordon inte parkeras. 
    På Torggatans norra sida mellan 45 meter och 55 meter väster om Torgets 
västra körbana får endast sådana fordon parkeras som används för transport 
av rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § 
trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som ger 
samma rätt att parkera. 
  På Torggatans norra sida mellan Järnvägsgatan och 55 meter väster om 
Torgets västra körbana får fordon parkeras under högst 30 minuter i följd. 
Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna 
eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 
_______________ 
    
Denna författning träder i kraft den 2016-01-15.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande bestämmelser om parkeringsregler på Torggatans norra sida 
mellan Torget och Järnvägsgatan är otydligt formulerade och stämmer inte 
helt med skyltningen. 

Önskemål finns från Sjukgymnastiken i Götene om att få bättre möjligheter 
till av- och pålastning av materiel som används vid hembesök. 

Zon med stannandeförbud till förmån för ambulansen har varit till för att 
underlätta för ambulansen att angöra vårdcentralen på motsatta sidan. 
Angöringsmöjligheten är så god att bilar som stannat utan att parkerat inte 
utgör hinder för ambulansen. 
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Fortsättning § 143 

Parkeringsförbud innebär att på- och avstigning och på- och avlastning av 
gods får ske. Rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd får parkera 3 
timmar där parkering är förbjudden enligt lokal trafikföreskrift.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjören 

_____ 
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§ 144 Dnr 2015-000065  

Beslut om yttrande över ansökan om sänkt hastighet 
genom Västerplana by 

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar lämna följande yttrande över hastigheten genom 
Västerplana på väg 2714:  
högsta tillåtna hastighet genom Västerplan bör vara 50 kilometer i timmen 
på hela sträckan. Nämnden lämna följande motivering till sitt yttrande:  
antalet hastighetsskyltar hålls nere, det finns en gång- och cykelväg längs 
vägen genom Västerplan samt att de två chikanerna hjälper till att hålla 
hastigheten nere.  

Sammanfattning av ärendet 
Belysningsföreningen har 2015-10-20 ansökt hos länsstyrelsen om 
hastighetsbegränsning till 40 respektive 50 kilometer i timmen. 

Efter förenklad åtgärdsvalsstudie för väg 2714 genom Västerplana föreslog 
kommunstyrelsen att länsstyrelsen skulle ändra högsta tillåtna hastighet 
genom Västerplana till 40 kilometer i timmen på en delsträcka av 470 meter 
och 60 kilometer i timmen på en stäcka av 530 meter. 

Boende i Västerplana har genom belysningsföreningen önskat lägre 
hastighet. 

Belysningsföreningen vill helst begränsa hastigheten till högst 40 kilometer i 
timmen på hela sträckan. De vill inte tillåta 60 kilometer i timmen på någon 
del genom Västerplana. 

Yrkanden  
Clemens Nordentoft (GF) föreslår att hastigheten genom Västerplana 
fortsättningsvis ska vara 50 kilometer i timmen. Flera skyltar med olika 
hastighetsgränser på en kort sträcka upplevs som rörigt. 

Magnus Fredricson (MP) föreslår att det ska vara 40 kilometer i timmen 
genom hela Västerplana. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att förslaget 
om att föreslå 50 kilometer i timmen genom Västerplana ska ställas mot det 
ursprungliga förslaget. 
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Fortsättning § 144 

Ordförande ställer proposition på förslaget om att förslå 40 respektive 60 
kilometer i timmen genom Västerplana mot förslaget om 50 kilometer i 
timmen. 

Ordförande finner att nämnden antar förslaget om 50 kilometer i timmen 
genom Västerplana med följande motivering: antalet hastighetsskyltar hålls 
nere, det finns en gång- och cykelväg längs vägen genom Västerplan samt att 
de två chikanerna hjälper till att hålla hastigheten nere.  

Beslutsunderlag 
Västerplana belysningsförenings förslag till Länsstyrelsen 2015-10-28 
Kommunstyrelsens i Götenes beslut 2015-03-04 § 50, med beslutsunderlag 
Yttrande från polisen 2015-04-10 och Trafikverket 2015-03-31 
Yttrande till länsstyrelsen 2015-05-18, delegationsbeslut 
Kartbilaga.  

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Länsstyrelsen 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 



SKARA KOMMUN 
Nämnden för service och teknik 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2015-12-17 

 
 

 

§ 145 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: 

Studiebesök i samband med nämndens sammanträden 
Under året kommer nämnden att göra några studiebesök i samband med 
nämndens sammanträden under våren och hösten.  

Lekplats i Varnhem 
En medborgardialog med boende i Varnhem är planerad under våren. Mötet 
planeras av kommunutvecklaren och fler frågor än lekplatser kommer att 
diskuteras. Vid mötet kommer nämnden representeras av både tjänstemän 
och politiker. 

Budget 2016 i Götenekommun 
Kommunfullmäktige beslutade i måndags att parkeringsvakten ska tas bort i 
Götene. Det kommer att innebära att vår nämnd kommer att få en del frågor 
som berör trafik- och parkeringsproblem. 

Beslutet i fullmäktige fattades utan dialog mellan de samverkande 
kommunerna. Beslutet har också en ekonomisk konsekvens för Skara.  

      

_____ 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 



SKARA KOMMUN 
Nämnden för service och teknik 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2015-12-17 

 
 

 

§ 146 Dnr 2015-000009  

Anmälan av delegationsbeslut  

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner delegationsbeslut enligt förteckning nummer 119-121.  
     

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut nummer 119-121.  

_____ 
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§ 147 Dnr 2015-000010  

Redovisning av meddelanden  

Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner redovisning av meddelanden enligt förteckning 12 
november till 9 december.  
      

Beslutsunderlag 
Redovisning av meddelanden enligt förteckning 12 november till 9 
december.  

_____ 
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§ 148 Dnr 2015-000011  

Övriga frågor  
      
Sture Nilsson (M)har lämnat in en fråga om att antalet kajor i Skara innebär 
en sanitär olägenhet.  

Förvaltningschefen svarar att frågan om stadens kajor kommer upp med 
jämna mellanrum och är ett återkommande problem. Det finns inga bra och 
långsiktiga lösningar för att minska antalet kajor, utan det handlar mycket 
om att försöka ändra människors attityd. 

Marita Hellqvist (S) frågar om nedskräpningen i Lundsbrunn har ökat och att 
det har kommit klagomål på det. Parkpersonalen har inte uppfattat att det är 
mer nedskräpat och papperskorgarna är inte mer fyllda än tidigare. Istället 
för fler papperskorgar kommer vi att vara lite mer uppmärksamma om 
nedskräpningen ökar. 

Clemens Nordentoft (GF) framför att de nya cykelbanorna i Sil blev väldigt 
bra, liksom pulkabacken i Lundsbrunn. 

Jan-Olof Bohlin (M) önskar svar på kostnader för Siriusvillan vid nästa 
möte. 

Ordförande tackar alla för ett gott arbete under året och önska alla en god ju 
och gott nytt år. 

Clemens Nordentoft (GF) tackar ordförande för årets arbete och önskar god 
jul.       

_____ 
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