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Nämnden för service och teknik 
 
 
Plats och tid: Harven kl. 8.30-12.00 

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) 
Lennart Wilsson(S) ersätter Josefine Thimberg (S) 
Göran Gustafsson (S) 
Joakim Kvarndal (C) 
Magnus Fredricson (MP) § 52-65 

Ersättare: Sune Johansson (S) 
Kristian Ribberheim (KD) 
Sture Nilsson (M) 
 

Övriga närvarande: Lena Skogh, sekreterare 
Göran Gustafsson, förvaltningschef 
Tobias Gunnarsson, planarkitekt § 52-53 
Mats Bäck, avdelningschef gata/park § 52-54, 61-63 
Bo Hermansson, trafikingenjör § 52-54 
Kristina Fahlgren-Palm, avdelningschef kost § 52-56, 61-63 
Stellan Carlberg, fastighetsingenjör § 56-58 
Fredrik Hedman, energiplanerare § 59 
Stefan Svensson, avdelningschef fastighet § 56-63 
Mats Flygelholm, controller § 61-63 
Annsofi Karlsson, ekonom § 61-63 
Åsa Alvner, avdelningschef lokalvård § 61-63 
 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Justering 
 
Justerare: Magnus Johansson 

Plats och tid: Harven den 19 maj kl. 10.00 

Justerade paragrafer: 52-68 

 
Underskrifter 
 
Sekreterare:  

 Lena Skogh 

Ordförande:  

 Karl-Gustaf Bynke 

Justerare:  

 Magnus Johansson 

 
 
 

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

  
Organ: Nämnden för service och teknik 
Sammanträdesdatum: 2015-05-12 
Datum då anslaget sätts upp: 2015-05-20 
Datum då anslaget tas ned: 2015-06-10 
Förvaringsplats för protokollet Harven 
  
Underskrift   
 Lena Skogh 

 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 52   
 
Godkännande av dagordningen 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner föredragningslistan för dagens 
sammanträde med följande tillägg: 
 
Ordförande anmäler ett extra ärende om hyreskontrakt för Nils Tolsgården i 
Götene. 
 

Beslutsunderlag 

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

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
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Nst § 53  Dnr NST15-135 
 
Information om centrumutveckling i Skara 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner informationen om centrumutveckling 
i Skara. 

Sammanfattning av ärendet 

Tobias Gunnarsson från plan- och byggenheten informerar tillsammans med Mats 
Bäck om centrumutvecklingen i Skara. Pengar från det tidigare serviceutskottet är 
överförd till service och teknik. Tillsammans med plan- och byggenheten arbetar 
service och teknik fram förslag till utveckling av centrum i Skara. Följande 
kommer att genomföras under året: 
 

• Stationer för cykelpumpar vid Björndammen och biblioteket 
• Skulptur av Skara som medeltida stad kommer att sättas upp vid kvarteret 

Vesta(Mors minne)  
• Ny belysningen på Skaraborgsgatan är beräknad att vara på plats under 

hösten. 
• Klostergatan – träden togs ned för det gav problem med kajor. Nu ska 

upplevelsen av torg från gatans norra del utökas söderut genom att öka 
känslan av gågata. 

• Vid infarten till Skara från väster har träden längs Skaraborgsgatan tagits 
ned. Infarten upplevs nu som kal, nya träd ska planteras och planering för 
att utveckla infarten pågår. 

 
 ________  
 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 54  Dnr NST15-128 
 
Beslut om Götene kommuns lokala trafikföre-
skrifter om förbud mot trafik på Järnviksvägen i 
Källby 
 

Nämndens beslut 

Götene kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
På Järnviksvägens förlängning mellan 230 meter väster Hagvägen och Hagvägen 
får tung lastbil inte föras i ostlig färdriktning. 
 
_______________ 
    
Denna författning träder i kraft 2015-05-22. Då Götene kommuns lokala 
trafikföreskrift (1471 2013:1026) ska upphöra att gälla. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Det är lämpligt att tillåta viss trafik på Järnviksvägen väster om 
Gammelstadsvägen, trots att det strider mot gällande detaljplanen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade om lokal trafikföreskrift om förbud mot lastbilstrafik 
på sträckan 2013-03-13. Förbudet har medfört att lastbilar kört fel och kommit på 
bostadsgator utan vändmöjlighet.  
 
Polismyndigheten har tillstyrkt förslaget. 
 
Clemens Nordentoft (GF) reserverar sig mot beslutet. 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Trafikingenjören 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 55  Dnr NST15-122 
 
Redovisning av uppdrag att ser över kostnaden om 
andelen ekologiska livsmedel ökar 
 

Nämndens beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av uppdraget att ser kostnaden om andelen 
livsmedel ökar med 2 % procent.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med bokslutet 2014 gav nämnden kosten i uppdrag att beräkna vad det 
innebär för kostnaderna om andelen ekologiska livsmedel ökar med 2 %.  
 
I Skara finns det en inriktning i miljöstrategiplanen att allt kaffe och alla bananer 
som köps in i kommunen ska vara ekologiska, men enligt statistik under 2014 
köptes det endast in 54,8 % ekologiskt kaffe och 64 % bananer. Ökar man dessa 
livsmedel till 100 % så ökar man också den ekologiska andelen i procent. 
 
Att öka andelen ekologiska livsmedel genom att byta all mjölk till ekologisk, 
skulle för Skara innebära en merkostnad på cirka 247 tusen kronor och öka den 
totala andelen ekologiska livsmedel till 17,69 % (idag totalt 8,23 %).  
I Götene innebär det en merkostnad på cirka 130 tusen kronor och en ökning till 
14,86 % (idag 6,96 %) 
I Götene köptes det in 60,3 % ekologiskt kaffe och 50,7 % ekologiska bananer 
under 2014. 
 
 ________  
 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 56  Dnr NST15-117 
 
Förslag på start av investering, om- och tillbyggnad 
centralköket i Götene kommun 
 

Nämndens förslag 

Nämnden för service och teknik föreslår att kommunstyrelsen beslutar om 
startbesked för upphandling och byggnation av centralköket i Götene. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Om- och tillbyggnad av planeras av centralköket i Götene. I tillbyggnadsdelen 
kommer ett nytt dietkök - separerat kök för att laga olika sorters dietmat - att 
placeras samt nya kyl- och frysrum, förråd och personalrum med mera. 
En uppgradering av tekniska installationer kommer att utföras. Bland annat 
kommer en ny ventilationsanläggning installeras vilket medför en väsentlig 
förbättring av arbetsmiljön och energibesparing. 
 
För investeringen är det avsatt 12 miljoner kronor för 2015 och 10 miljoner 
kronor för 2016. 
Enligt beslut i KS 2014-147 är det avsatt 1 miljon kronor för projektering 2014. 
 

Beslutsunderlag 

Rapport förprojektering nytt Centralkök Götene, daterad 2014-04-28. 
Investeringskalkyl, daterad 2015-04-30 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Götene 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 57  Dnr NST15-126 
 
Förslag på start av investering, fönsterbyte hus A, 
Källby gård 
 

Nämndens förslag 

Nämnden för service och teknik föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge 
startbesked för upphandling och genomförande av fönsterbyte på Källby gård, 
hus A. 

Sammanfattning av ärendet 

Fönsterpartierna på hus A, Källby gård, har under en längre tid visat stora 
tekniska brister och i behov att bytas. 
Byte till nya fönster innebär en stor förbättring ur energisparsynpunkt och av 
inomhusklimatet när det gäller solskydd och rumstemperaturer med mera. 
 
För investeringen är det avsatt 1 miljon 500 tusen kronor för hus A (Nästakvarn) 
2015 och 1 miljon 200 tusen kronor för hus C (Mellomkvarn) 2016. 
 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Götene 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 58  Dnr NST15-127 
 
Förslag på start av förstudie och projektering av 
fönsterbyte i Centrumhuset 
 

Nämndens förslag 

Nämnden för service och teknik föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge 
startbesked för en förstudie och förprojektering av ett nytt fönstersystem inför 
planerat fönsterbyte 2017-2018 i Centrumhuset. 

Sammanfattning av ärendet 

Centrumhuset är byggt 1974 och de befintligt fönsterpartierna har nått sluttiden 
för den tekniska livslängden. Fönsterpartierna är utförda i trä med stora 
underhållsbehov och bristfälliga isolerglas ur energisparsynpunkt. Behovet att 
ersätta befintligt fönstersystem är stort. 
 
Provmontage med förslag på nytt fönstersystem i aluminium och trä är monterat i 
byggnaden. Utvärdering av montaget kommer att redovisas i förstudierapporten. 
 
Budgeterade medel för investeringen är det avsatt 200 tusen kronor för 2015. 

Beslutsunderlag 

Tidigare framtagen preliminär budgetkalkyl anger en beräknad kostnad för en 
förstudie och förprojektering på 200 tusen kronor. 
Beräknade kostnader i den preliminära budgetkalkylen för fönsterbyte är 2 
miljoner kronor för 2017 och 2 miljoner kronor för 2018. 

 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Götene 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 59  Dnr NST15-79 
 
Information om Hällekis idrottshall – nationellt 
demonstrationsexempel för lågenergihus 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner information om Hällekis idrottshall. 

Sammanfattning av ärendet 

Hällekis idrottshall har av Energimyndigheten blivit godkänd som nationellt 
demonstrationsexempel för lågenergihus. Det finns få exempel på idrottshallar i 
Sverige som är byggda som lågenergihus. Paroc AB i Hällekis har varit en 
värdefull samarbetspart i projektet. 
 
Idrottshallen är byggd med ett välisolerat och tätt klimatskal. Belysningen är till 
stor del LED-belysning utom i hallen där lysrörsbelysning används. Ventilationen 
har hög grad av värmeåtervinning och effektiva fläktmotorer. Både belysning och 
ventilation är närvarostyrda. Vattenarmaturer i duschar och tvättställ är utformade 
för låg energianvändning. 
 
När den totala energianvändningen beräknades för fastigheten innan den togs i 
bruk enligt följande: 

• fastighetsenergi 31 kWh per kvadratmeter  
• verksamhetsenergi 34 kWh per kvadratmeter. 

 
Efter ett års drift är förbrukningen för  

• fastighetsenergi 47 kWh per kvadratmeter  
• verksamhetsenergi 19 kWh per kvadratmeter.  

 
Att det blivit så mycket högre fastighetsenergi beror till stor del på att fastigheten 
är ny och beräknas normaliseras kommande år. Användningen av hallen har varit 
något mindre än beräknat, men väntas öka kommande år. 
 
Lågan och Energimyndigheten har godkänt fastigheten med den högsta 
klassificeringen för att användningen av fastighetsenergi är under 50 % 
dåvarande BBR18 och även med den nya BBR22. 
 
 ________   

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 60  Dnr NST15-1 
 
Rapport ”Effektiv fastighetsförvaltning” 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner och lämnar över rapporten ”Effektiv 
fastighetsförvaltning” till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2013 gjordes en konsultrapport om samordnad fastighetsförvaltning. 
Samordningen som avsågs var mellan de aktörer inom koncernen Skara kommun 
som arbetar med fastighetsförvaltning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 (§137) följande: 
”uppföljning av nämnden för service och tekniks vidtagna åtgärder gällande 
effektiv fastighetsförvaltning lämnas som delrapport till kommunstyrelsen efter 
sommaren och kan tas upp av kommunfullmäktige i september”. 
 
Rapporten beskriver vilka åtgärder som har och kommer att vidtas för effektiv 
fastighetsförvaltning. 
 
Jan-Olof Bohlin (M) och Joakim Kvarndal (C) reserverar sig mot beslutet då det 
inte finns något nämnt om samverkan med Centrumbostäder. 
 
Magnus Fredricson (MP)påpekar att effektiviseringarna också måste taktas med 
Götene kommun. 

Beslutsunderlag 

Rapport ”Effektiv fastighetsförvaltning” 
Beslut kommunfullmäktige 2014-12-15(§137) 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Skara  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 61  Dnr NST15-145 

 
Beslut om tio-årigt hyreskontrakt för Nils 
Tolsgården, Götene kommun 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar avslå Götene företagskooperativs 
önskan om ett tio-årigt hyreskontrakt för Nils Tolsgården, Götene.  
 
Maritha Hellqvist (S) och Göran Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Vid ett beslut om ett tio-årigt hyreskontrakt ”låses” delvis handlingsutrymmet 
även för andra nämnder i Götene kommun.  
Det finns också betydande ekonomiska risker. 
Enligt de nya hyresprinciper som antagits av fullmäktige ska underfinansierade 
hyror täckas av kommunstyrelsen. 
Frågan bör därför avgöras av kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Götene företagskooperativ har framfört önskemål om att få ett tio-årigt 
hyreskontrakt på Nils Tolsgården, Götene. Anledningen är att man planerar att 
uppföra en lager- och verksamhetsbyggnad i anslutning till befintlig ladugård. 
Med ett tio-årigt kontrakt ökar möjligheten att som delfinansiering erhålla 
fondmedel. 
Nuvarande hyreskontrakt löper till 2016-12-31 med nio månaders ömsesidig 
uppsägning. Sägs kontraktet inte upp förlängs det med ett år i taget. Hyran, 
42 tusen kronor per år, är reducerad och hyresgästen ska stå för underhåll av 
fastigheterna. En marknadsmässig hyra skulle hamna dubbelt så högt. 
Kooperativet har en svag ekonomi och periodvis haft svårt att betala hyran. 
De senaste åren har Götene kommun stått för renovering och rivning av ladugård 
till en kostnad av 885 tusen kronor. 
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 61 fortsättning  
 
En framtida risk är vatten och avlopp som idag är enskilt. Detta kan eventuellt 
ifrågasättas av kvalitets-, lagstiftnings- eller föreskriftsskäl under den ganska 
långa avtalsperioden. Frågan uppstår då om det är hyresvärd eller hyresgäst som 
ska betala. En anslutning till kommunalt vatten och avlopp kostar grovt 
uppskattat 250 tusen kronor. 
 
Ytterligare en risk är att kooperativet avser att på befintlig cementplatta i 
anslutning till befintlig lada, uppföra en byggnad i egen regi. Kooperativet är 
ägare till denna byggnad. Vid en uppsägning, eller på annat sätt brytande, av 
kontraktet kan kostnader för Götene kommun uppstå. 
 
Mot ovanstående bakgrund är det en stor ekonomisk risk att binda ett kontrakt på 
10 år. 
 
Andra faktorer att beakta som faller inom andra nämnders ansvarsområden: 
 

• Nils Tolsgården är belägen på mark kommunen förvärvat för strategiska 
ändamål. Ett tio-årskontrakt ”låser” marken för annat än kooperativets 
verksamhet. 

• Kooperativet är idag beroende av driftbidrag. Detta bidrag var från början 
tänkt som startbidrag under de tre första åren. Det har dock inte 
avvecklats så som tänkt. 

• Samarbete och avtal med socialnämnden kring personer som arbetar i 
kooperativet 

 
____ 
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Götene 
Götene föreningskooperativ 
Kommundirektören  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 62   Dnr NST15-144  
 
Information om kommunfullmäktiges beslut om 
ekonomiska och verksamhetsmässiga styrprinciper 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner informationen om 
kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska och verksamhetsmässiga 
styrprinciper. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutade den 27 april om ekonomiska och 
verksamtsmässiga styrprinciper för Skara kommun. 
 
För nämnden innebär principerna bland annat att man får fatta beslut om 
investeringar för belopp mellan 2 miljon 500 tusen och 5 miljoner kronor. Upp 
till 2 miljoner 500 tusen kronor räcker det med kommunfullmäktiges 
budgetbeslut. Kommunstyrelsen ska besluta om investeringar över fem miljoner. 
 
 ________  
 
 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 63  Dnr NST15-123 
 
Budgetuppföljning 2015-04-30 med prognos för 
bokslut 2015 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner budgetuppföljning för perioden 
januari-april med prognos för bokslut 2015. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetuppföljning med prognos för bokslut 2015 har genomförts utifrån 
bokförda intäkter och kostnader samt kända fakta efter fyra månader. 
 

Beslutsunderlag 

Upprättad prognosrapport med specificerad bilaga. 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelserna i Götene och Skara 
Ekonomicheferna i Götene och Skara 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 



 

SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (21)  

Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
2015-05-12 

  

 

Nst § 64  Dnr NST15-136 
 
Information från förvaltningschefen 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner informationen från 
förvaltningschefen. 

Sammanfattning av ärendet 

• Parkeringsplatserna på Harven är omlagda och vid de platser som är 
reserverade finns en skylt med registreringsnumret. 

• Händelsen i Ljungby med frysta hallon som gett svår magsjuka kan inte 
hända här. Kostavdelningen kokar alla hallon innan de serveras. 

• Upphandling ramavtal på elarbeten har gjorts tillsammans med 
Götenebostäder och Centrumbostäder. Ett avtal har sagts upp i förtid med 
ett företag på grund av felaktiga debiteringar. 

• Förfrågan på gräsklippning har dragits tillbaka efter ett fel i 
förfrågningsunderlaget. Gräsklippningen kommer att ske med vår egen 
personal under sommaren. Under sommaren ska diskussioner föras om 
hur vi kan lösa gräsklippningen nästa sommar. Syftet med upphandlingen 
var att minska kostnaderna för gräsklippningen. 

• Upphandling av grässlåtter är genomförd. 
• Förvaltningen ska starta ett arbete kring hur vi vill att det yttre rummet 

ska se ut och skötas. 
 
 ________  
 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nst § 65   
 
Fråga om att delta vid nämndens sammanträde den 
27 augusti  
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik beslutar att Kommunala pensionärsrådets 
arbetsutskott kan delta vid en punkt på sammanträdet den 27 augusti, för att 
presenterar sin verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunala handikapprådets arbetsutskott har ställt frågan om att delta vid 
nämndens sammanträde den 27 augusti. KPR:s arbetsutskott har som syfte och 
mål att visa sig ute i verksamheterna och på nämnderna för att sprida information 
om vad de arbetar med. 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
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Nst § 66  Dnr NST15-9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner delegationsbeslut enligt förteckning 
nummer 33-51. 
 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut nummer 33-51. 
 
 ________  
 
 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
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Nst § 67  Dnr NST15-10 
 
Redovisning av meddelanden 
 

Nämndens beslut 

Nämnden för service och teknik godkänner redovisning av meddelanden enligt 
förteckning 9 april till 4 maj. 
 

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden 9 april till 4 maj. 
 
 ________  
 
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för service och teknik Sammanträdesdatum 
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Nst § 68  Dnr NST15-11 
 
Övriga frågor 
 

Nämndens beslut/förslag 

Nämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 11 juni på grund för få ärenden. 

Sammanfattning 

Jan-Olof Bohlin (M) frågar hur det går med inventeringen av bäckar för att 
förhindra översvämning vid skyfall som han tog upp i på utförarstyrelsens möte i 
december.  
 
Till mötet i juni finns inte tillräckligt med ärenden anmälda i dagsläget. 
 
 ________  
 
Paragrafen ska skickas till 
Avdelningschef gata/park 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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