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Övriga närvarande Lena Skogh, sekreterare 
Göran Gustafsson, förvaltningschef 
Patrik Rehn, ekonom 
Marita Gustavsso, KPR § 69-70 
Margareta Jansson, KPR § 69-70 
Siw Widegren, KPR § 69-70 
Ingegerd Svensson, KPR § 69-70 
Petra Wedebrand, verksamhetsutvecklare § 69-73 
Kristina Fahlgren-Palm, avdelningschef kost § 69-76 
Stefan Svensson, avdelningschef fastighet § 69-76 
Mats Bäck, avdelningschef gatapark § 74-79 
Mats Flygelholm, controller § 69-79 
Åsa Alvner, avdelningschef lokalvård § 69-79 
 

Justerare Josefine Thimberg 

Justeringens plats och tid Harven den 1 september kl. 15.00  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 69-88 

 Lena Skogh  

 Ordförande 
  

 Karl-Gustav Bynke  

 Justerare 
  

 Josefine Thimberg  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Nämnden för service och teknik 

Sammanträdesdatum 2015-08-27 

Datum då anslaget sätts upp 2015-09-02 Datum då anslaget tas ned 2015-09-23 

Förvaringsplats för protokollet Harven 
 

Underskrift 
  

 Lena Skogh  
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§ 69 Dnr 171  

 
Godkännande av dagordningen 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner dagordningen för dagens sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.  

 
      

_____ 
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§ 70 Dnr 319  

Presentation av kommunala pensionärsrådet 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden tackar för och godkänner informationen från kommunala 
pensionärsrådet.  

Sammanfattning av ärendet 
Karl-Gustaf Bynke (FP) välkomnar kommunala pensionärsrådet till dagens 
sammanträde och ger en kort presentation av förvaltningens verksamhet. 

Kommunala handikapprådet presenterar sina närvarande ledamöter och 
rådets verksamet. KPR är ett samverkande organ mellan kommunen och 
kommunens pensionärsorganisationer. Rådet ska verka för att pensionärers 
intressen i kommunala frågor och är en remissinstans för frågor som rör 
pensionärer. 

KPR har med några synpunkter på tillgänglighet: 

• trottoaren utanför Rådhuset mot Missionskyrkan lutar för mycket, 
vilket är särskilt svårt vintertid med halka. Fasa ut övergångsstället. 

• trottoaren vid busstationen är låg och innebär svårigheter vid på- och 
avstigning 

• för låga parkbänkar som är svåra att resa sig från 

• kullerstenen vid kyrkan och Krabbelund – svårt med rullstol och 
permobil. Går det att lägga plattor för enklare framkomlighet? 

• trottoarpratare utanför butiker är besvärliga för synskadade 

• dålig belysning på Skaraborgsgatan från Munken och bowlinghallen 
skapar otrygghet 

• KPR saknar också möjlighet att få tillgång till ett kök för att 
gemensamt kunna laga mat samt gymnastikhall under dagtid.  

      

_____ 
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§ 71 Dnr 2015-000193  

Information om dialogforum  
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner information om dialogforum med strategisk inriktning.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för service och tekniks verksamheter påverkar alla människor i 
våra båda kommuner. 

I fortsättningen kommer nämndens möten att inledas med en halvtimmas 
diskussion om olika ämnen som kan röra hela förvaltningen. Olika 
infallsvinklar och synpunkter får utrymme för diskussion.  

Diskussionen kan väcka idéer som utvecklar relationen mellan politiker och 
tjänstemän. Det stärker den demokratiska processen och kan leda till 
underlag som går till beslut. Forumet blir ett strategiskt inslag där 
information i aktuella ärenden eller händelser skapar större delaktighet i 
nämnden. 

Vid sammanträdet den 24 september blir första dialogforum med diskussion 
kring nedskräpning.  

      

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Verksamhetsutvecklaren 
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§ 72 Dnr 2015-000142  

Information om uppdrag att utarbeta riktlinjer för kost 
och livsmedel  
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner informationen om att utarbeta riktlinjer för kost och 
livsmedel.  

Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef kost Kristina Fahlgren-Palm informerar om de motioner som 
nämnden besvarat om olika frågor kring livsmedel. Motionerna har resulterat 
i att nämnden har fått ett uppdrag att utarbeta riktlinjer för kost och 
livsmedel.  

Nämnden diskuterar vilka frågor som bör prioriteras i riktlinjerna: 

• Skara och Götene bör samordna gemensamma riktlinjer för båda 
kommunerna, så det blir en tydlig samverkan för hälsa och livsmedel. 

• Riktlinjerna bör fokusera kring hälsoperspektiv och frågor omkring 
upphandling 

• Följa svensk lagstiftning kring djurhållning och -vård. 
Förslag till beslut vid nästa sammanträde om samverkan mellan 
kommunerna med gemensamma riktlinjer.  

      

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Avdelningschef kost 
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§ 73 Dnr 2015-000188  

Information från kostavdelningen  
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner informationen om kyld mat i Götene.  

Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef kost Kristina Fahlgren-Palm informerar om hur det fungera 
med kyld mat i Götene sedan det infördes våren 2015.  

      

_____ 
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§ 74 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 pågående 
fastighetsprojekten: 

Liljestensskolan 
Skolans om- och tillbyggnad är i stort sett klar och invigdes den 25 augusti. 
Prognosen för byggkostnaden är på 60 miljoner 200 tusen kronor. Budgeten 
har ökats under projektets gång. 

Viktoriaskolan 
Bygget av Viktoriaskolan har tagit fart. Skolan kommer att ha plats för 600 
elever, särskola och nytt centralkök. Kostnaden är beräknad till 338 miljoner 
kronor. Under oktober kommer stommen av skolan att monteras och under 
mars månad kommer taket upp. Inflyttningen i den nya skolan är planerad 
till juni 2017. 

Centralkök Götene 
Förfrågningsunderlag har skickats ut och bygget planeras att starta under 
november och beräknas vara klart hösten 2016. 

Vilans fritidsområde 
Ny träningshall på Vilan ska byggas intill ishallen. Hallen kommer att 
innehålla två spelplaner för bland annat handboll och innebandy, 
omklädningsrum och övriga lokaler för verksamheternas behov. 
Träningshallen beräknas vara klar sommaren 2016. 

Ny tillbyggnad av ishallen - anbudsöppning under dagen. 

Ardalaskolan 
Kastanjen (tidigare Gläntan) ska avvecklas och lokaler för verksamheten ska 
beredas plats i Ardalaskolan. Klart hösten till hösten 2016. 
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Fortsättning § 74 

 

Västerbyskolans ombyggnad 
Efter att Liljestensskolan är klar så står Västerbyskolan tom. Det finns behov 
av ytterligare 25 förskoleplatser i Götene, men inga beslut är fattade om 
dessa platser ännu. En friskola har fått tillstånd att etablera sig i Götene för 
180 elever f-9. Tjänstemän i Götene för en förutsättningslös diskussion med 
friskolan om var den nya skolan ska ligga.  

      

_____ 
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§ 75 Dnr 2015-000126  

Investering, fasad och fönster på Källby gård 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar att ge startbesked för upphandling och genomförande av 
fönsterbyte på Källby gård, hus A.  

Sammanfattning av ärendet 
Befintliga fönsterpartier har under en längre tidsperiod uppvisat 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. 

Nämnden för service och teknik ska besluta om start av fönsterbyte i Källby 
gård. 

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

      

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Fastighetsingenjören 
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§ 76 Dnr 2015-000127  

Investering fönster i Centrumhuset 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar att ge startbesked för framtagande av en förstudie och 
förprojektering av ett nytt fönstersystem inför planerat fönsterbyte 2017-
2018 i Centrumhuset.  

Sammanfattning av ärendet 
Centrumhuset är byggdes 1974 och de befintligt fönsterpartierna har uppnått 
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. 

För investeringen är det avsatt 200 tusen kronor för 2015. 

Nämnden för service och teknik ska besluta om start av förstudie för 
projektering av fönsterbyte i Centrumhuset. 

 

Beslutsunderlag 
Tidigare preliminär budgetkalkyl anger en beräknad kostnad för framtagande 
av 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 
Fastighetsingenjören 
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§ 77 Dnr 2015-000172  

Information om budget 2016 med planeringsår 2017-
2018 samt nämndens mål 2016 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner informationen om budget och nämndens mål 2016.  

Sammanfattning av ärendet 
Controller Mats Flygelholm och avdelningschef Åsa Alvner informerar om 
arbetet med att utarbeta strategiska mål för nämnden 2016 samt indikatorer 
för att mäta målen. Från 2016 är målperspektiven sju och de tre nya målen är 
miljö, folkhälsa samt tillväxt och utveckling.  

Nämnden beslutar om budget med mål 2016 samt plan 2017-2018 vid 
sammanträdet den 24 september.  

      

_____ 
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§ 78 Dnr 2015-000161  

Beslut om upphävande av lokal trafikföreskrift, 
hastighet på Västerbyvägen i Götene 
Nämnden för service och tekniks beslut 
   Götene kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) att Götene kommuns 
lokala trafikföreskrifter (1471 2006:682) om begränsad hastighet på 
Västerbyvägen i Götene ska upphöra att gälla den 2 september 2015.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslutet har ersatts av ny föreskrift 2010 (1471 2010:968) 

Polismyndigheten har fått förslaget för yttrande. 

 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Trafikingenjören 
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§ 79 Dnr 2015-000160  

Beslut om lokal trafikföreskrift för laddplats, Södra 
Kyrkogatan i Skara 
Nämnden för service och tekniks beslut 
  Skara kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7 
trafikförordningen (1998:1276). 
   Södra Kyrkogatans norra sida mellan 10 och 20 meter öster om 
Järnvägsgatan ska vara laddplats.  
_______________ 
   Denna författning träder i kraft 2015-10-01. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Önskemål finns att Skara kommun ska erbjuda möjlighet att ladda elbilar. 

Polismyndigheten har fått förslaget för yttrande. 

 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Trafikingenjören 
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§ 80 Dnr 2015-000135  

Information från gata/park  
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner information från avdelningen gata/park.  

Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef gata/park Mats Bäck informerar om planer för: 

Klostergatans utformning 
Under hösten kommer stubbarna från träden att tas bort och hålen kommer 
att fyllas igen med grus. Hur utformningen av gatan ska bli är inte helt 
fastställt, men gatan kommer att höjas upp så att det inte blir någon skillnad 
mellan gata och gångbana. 

Rondellen vid Jula 
Det har kommit mycket frågor om rondellen vid Jula, eftersom den ofta blir 
påkörd och måste lagas. Det pågår ett planarbete i området och innan det är 
fastställt så gör vi inget åt rondellen. 

Ny app för felanmälan 
Ett nytt system för felanmälan är inköpt. Felanmälan kan göras via 
kommunernas hemsidor, medborgarkontoret i Götene samt via en app som 
finns att ladda ned till mobilen. När en felanmälan kommer in styrs den 
automatiskt till ansvarig som får arbetsorder i sin mobil. 

Inventering av bäckar  
Inventeringen av bäckar och åar och vilka åtgärder som bör göras för att 
minska översvämningar kommer till beslut i oktober. 

Centrumutveckling 
Ett utegym ska anläggas i Viktoriaparken med fem olika stationer. Två av 
stationerna kommer att kunna ladda mobiltelefoner. Utegymet anläggs under 
hösten. 

Skaraborgsgatan 
Fartguppet utan för ICA-Munken är hårt slitet och kommer att tas bort. 
Istället ska en annan typ av farthinder att anläggas. Övriga fathinder kommer 
att ses över kommande år.  

_____ 
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§ 81 Dnr 2015-000185  

Beslut om investering toppbeläggning av asfalt 2015, 
Skara kommun 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar ge startbesked för investering av toppbeläggningar asfalt i 
Skara 2015.  

Sammanfattning av ärendet 
I investeringsbudget för 2015 finns 2 miljoner 100 tusen kronor avsatta för 
toppbeläggningar asfalt. Vilka gator som ska få ny toppbeläggning bestäms 
utifrån typ av gata, trafikmängd, status på beläggningen och redovisas i 
åtgärdsplanen.  

Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan beläggningar Skara 2015 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Avdelningschef gata/park 
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§ 82 Dnr 2015-000191  

Beslut om investering toppbeläggningar 2015 
(komponenter), Götene kommun 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar ge startbesked för investering av beläggningsunderhåll 
(komponenter) gata/park i Götene 2015.  

Sammanfattning av ärendet 
I investeringsbudget för 2015 finns en miljon kronor avsatta för 
komponenter inom gata/park. 

Komponenter gata/park är de delar av beläggningsunderhåll som överförts 
från driftbudget till investeringsbudget och som avser toppbeläggningar. 

Vilka gator som ska få ny toppbeläggning bestäms utifrån typ av gata, 
trafikmängd och status på beläggningen och redovisas i åtgärdsplanen. 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan beläggningar Götene 2015 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Avdelningschef gata/park 
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§ 83 Dnr 2015-000186  

Beslut om fördelning av pengar till förbättrad 
ambitionsnivå för skötsel gator och parker i Skara 
kommun 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar att använda 200 tusen kronor för att plantera vårblommor 
i Skara kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
I budgeten för 2016 finns 700 tusen kronor avsatta i protokollet för 
”Förbättrad ambitionsnivå i form av skötsel av grönytor, park och gator samt 
renhållning”. 

Av dessa medel vill gata/park använda cirka 200 tusen kronor för att plantera 
vårblommor vid bland annat infarterna, runt Björndammen, Stortorget och i 
Axvall. 

Förlag på hur resterande medel ska användas kommer att redovisas under 
hösten 2015. 

 

_____ 
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Avdelningschef gata/park 
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§ 84 Dnr 2015-000187  

Beslut om att upphöra med uthyrning och utlåning av 
skyltar och avstängningsmaterial 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden beslutar att förvaltningen upphör med att hyra eller låna ut skyltar 
och avstängningsmaterial.  

Sammanfattning av ärendet 
Gata/park har tidigare hyrt eller lånat ut skyltar och avstängningsmaterial till 
företag, föreningar och privatpersoner. Då reglerna om skyltning vid 
vägarbeten uppdateras och ändras vill förvaltningen inte köpa in för mycket 
material som riskerar att bli omodernt.  

Det finns idag endast skyltar och avstängningsmaterial för att klara den egna 
dagliga verksamheten. Har vi större egna arbeten får vi själva hyra in 
material. 

Möjligheten att fortsättningsvis erbjuda skyltar och avstängningsmaterial för 
uthyrning eller utlåning finns därför inte längre. 

 

De som tidigare hyrt av oss hänvisas till de företag som har 
avstängningsmaterial och skyltar för uthyrning. 

      

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Avdelningschef gata/park 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 85 Dnr 2015-000132  

Förslag till yttrande över medborgarförslag om 
boulebanor i Källby 
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om 
boulebanor i Källby.  

Sammanfattning av ärendet 
Magnus Kling, Källby, har lämnat in ett medborgarförslag. Han vill att det 
ska iordningställas boulebanor ”på ett bra ställe i Källby”. Ärendet kom till 
nämnden 2015-04-28. 

Praxis i Götene kommun är att utomhusanläggningar för sport drivs av 
föreningar. Kommunen upplåter i vissa fall mark för ändamålen. 

I centrala Götene finns i anslutning till Helenagården boulebanor. Dessa 
drivs av Götene Äldrehem. 

Mot bakgrund av den sedan många år antagna praxis är det inte lämpligt att 
bryta denna genom att anlägga boulebanor i Källby. Om en förening önskar 
bygga och driva en anläggning bör dock Götene kommun se positivt på att 
genom markupplåtelse stötta anläggandet. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens i Götene förberedande utskotts beslut § 288 

Medborgarförslag från Magnus Kling 

 

_____ 

Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Götene 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 86 Dnr 2015-000009  

Anmälan av delegationsbeslut  
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden för service och teknik godkänner delegationsbeslut enligt 
förteckning nummer 52-83.  

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut nummer 52-83 

      

_____ 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 87 Dnr 2015-000010  

Redovisning av meddelanden  
Nämnden för service och tekniks beslut 
Nämnden godkänner redovisning av meddelanden enligt förteckning 5 maj 
till 18 augusti.  

Beslutsunderlag 
Förteckning över meddelanden 5 maj till 18 augusti.    

_____ 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 88 Dnr 2015-000011  

Övriga frågor  
      

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Kvarndal (C) föreslår att nämnden gör ett studiebesök hos en annan 
kommun. Ordföranden tar med sig synpunkten.  

      

_____ 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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