Skövde kommun
Servicenämnden

- Sekretess Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-17 kl. 13:00

1(9)

Sida

Ärenden
Informationer ................................................................................................ 3
SEN § 20/19 Upphandling av totalentreprenör för anläggande av konstsnöspår
del 2 inom Billingeprojektet. ........................................................................... 4
SEN § 21/19 Upphandling av totalentreprenör för av
anläggande av cykelparker.............................................................................. 5
SEN § 22/19 Upphandling totalentreprenad
ombyggnation turistbyrå till saluhall ............................................................... 6
SEN § 23/19 Upphandling totalentreprenad för solceller, etapp 1 ...................... 7
SEN § 24/19 Delegationsbeslut Servicenämnden 17 april .................................. 8
SEN § 25/19 Anmälningsärenden Servicenämnden 17 april .............................. 9

Skövde kommun
Servicenämnden
Plats och tid

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-17 kl. 13:00

2(9)

Stensättaren, 2019-04-17 kl. 13:00-16:00
Beslutande

Ersättare

Torbjörn Bergman (M)
Jan Sandelius (KD)
Linus Sjöholm (S) ersätter

Börje Wester (M)
Camilla Lindborg (S)
Mikael Franzén (MP)
Jonas Eriksson (SD)

Anders Grönvall (S)

Anders Edeskär Wennberg (L)
ersätter Andreas Gustafsson (C)

Sandra Ask (S)
Elizabeth Fierro Fredriksson (V)
Lennart Nilsson (SD)
Övriga deltagande

Rickard Karlsson, sektorchef
Helena Gustavsson, chef måltider
Roger Björck, chef Skövde stadsnät
Jesper Cederlöf, inköpssamordnare
Ingemar Linusson, chef fastigheter
Patricia Liljedorff, sekreterare

Utses att justera

Sandra Ask (S)

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer

§20/19§25/19

Patricia Liljedorff
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Sandra Ask (S)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans
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Förvaringsplats
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Underskrift

Patricia Liljedorff
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Informationer
Sektorchef Rickard Karlsson informerar om branden i Mariesjö där insatserna från
kommunen gick enligt plan. Under vecka 19 kommer sektor service ha vissa
övningar kopplat till krisberedskap.
Helena Gustavsson, chef för måltider, informerar om statistiken för första
kvartalet 2019. Bl.a. har man endast handlat för cirka 3 % utanför avtal där målet
ska ligga under 5 %. Svenska livsmedel med målet 75 % 2022, där man nu når 71s,9
%. Man arbetar aktivt med information om beteendeändringar gällande synen på
svenskproducerade råvaror för både medarbetare och leverantörer.
Roger Björck, chef för Skövde Stadsnät, berättar bl.a. om fiber som är en tunn
glasfiberkabel som har obegränsad överföringskapacitet och är både
framtidssäkert och driftsäkert. Skövde Stadsnät är nätägare där det finns en
underliggande kommunikationsoperatör och flera olika tjänsteleverantörer.
Skövde Stadsnät bygger både i stadsmiljö, men även i yttertätort och på
landsbygden. 7270 portar är anslutna. Anslutna är kommunala fastigheter,
privatkunder, flerbostadshus, företagskunder och även till operatörer.
Jesper Cederlöf, inköpssamordnare, berättar om de två pilotuppdrag för sektor
service. Det ena har vänt sig mot arbetsavdelningen där man har som uppdrag att
minska inköpskostnader av kläder genom en standardisering, målet är att kunna
göra en besparing på drygt 200 000. En ny rutin har tagits fram. Det andra
uppdraget rör fastighetsavdelningen där man vill försöka undvika onödiga
mellanhänder vid tex. reparationer i fastigheter. En ny rutin håller på att arbetas
fram.
Fastighetsavdelningens chef Ingemar Linusson informerar om sin verksamhet,
Förvaltar cirka 480 000 m2, växer med 3-5000 m2 per år. Man köper tjänster både
internt och externt och man gör reinvesteringar för cirka 50 miljoner kronor/år +
cirka 10–14 miljoner kronor/år för akut underhåll. Man arbetar mycket med
energiarbete såsom driftsoptimering av fastigheter, solceller, elstolpar mm. Olika
säkerhetsarbete sker också för tex. brand, larm, passage etc. Ingemar ser en del
utmaningar framöver såsom att det finns en resursbrist på marknaden, att man
behöver effektivisera och höja kvalitén på objekten samt handlingsplan 22. Man
arbetar också väldigt mycket med att försöka förbättra kommunikationen med
kunderna. Ingemar berättar också om de projekt som sektorn har och haft på gång.
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SEN § 20/19
Upphandling av totalentreprenör för anläggande av konstsnöspår del 2
inom Billingeprojektet.
SEN2019.0063

Undantagen enligt sekretess 19 kap 3§ OSL
Behandlat av
1 Servicenämnden

Datum
2019-04-17

Ärende
20/19

Beslut

Servicenämnden beslutar utse PEAB Sverige AB till totalentreprenör för Fas 2 gällande
rubricerat projekt till en kostnad av 21 600 000 kr exkl. moms.

Bakgrund
Projektet ingår som ett delprojekt i satsningen att utveckla Billingens fritidsområde. Denna
del omfattar utökning och ombyggnad av befintligt konstsnöspår samt anläggande av ny
bro samt anpassning av gång- och trafikvägar som är nödvändiga för den tillkommande
spårdragningen. Anläggningen förses med ett helautomatiskt snösystem samt helt ny
belysning samt anpassning av befintlig infrastruktur och områdets mediaförsörjning.
Sommartid kommer denna anläggningsdel fungera både för MTB-cykel men även ingå i
områdets löpar- och promenadspår.

Anbud
PEAB Sverige AB har i SEN § 38/16 utsett till partneringentreprenör för projektet. Detta
beslut innebär att fas 2, totalentreprenaden, i projektet handlas upp.

Finansiering
Anslaget medel för projektet i helhet är 257 miljoner där denna del har ett anslag på 23
miljoner.

Handlingar
Upphandling av totalentreprenör för anläggande av konstsnöspår del 2
inom Billingeprojektet.

Skickas till
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SEN § 21/19
Upphandling av totalentreprenör för av anläggande av cykelparker
SEN2019.0064

Undantagen enligt sekretess 19 kap 3§ OSL
Behandlat av
1 Servicenämnden

Datum
2019-04-17

Ärende
21/19

Beslut

Servicenämnden beslutar utse PEAB Sverige AB till totalentreprenör för Fas 2 gällande
anläggande av cykelparker till en kostnad av 3 000 000 kr exkl. moms.

Bakgrund

Projektet ingår som ett delprojekt i satsningen att utveckla Billingens fritidsområde. Denna
del omfattar utveckling av cykel. Anläggningen förses med tre ytor för cykellek så kallade
pumptrack där två av ytorna utgörs av asfalterade banor som kan användas för cykel men
även för skateboard och kickbikes. Den tredje ytan är uppbyggd av grus- och
träkonstruktioner för cykellek och tävling.

Anbud
PEAB Sverige AB har i SEN § 38/16 utsett till partneringentreprenör för projektet. Detta
beslut innebär att fas 2, totalentreprenaden, i projektet handlas upp.

Finansiering
Anslaget medel för projektet i helhet är 257 miljoner där denna del har ett anslag på 3
miljoner.

Handlingar
Upphandling av totalentreprenör för av anläggande av cykelparker

Skickas till
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SEN § 22/19
Upphandling totalentreprenad ombyggnation turistbyrå till saluhall
SEN2019.0065

Undantagen enligt sekretess 19 kap 3§ OSL
Behandlat av
1 Servicenämnden

Datum
2019-04-17

Ärende
22/19

Beslut

Servicenämnden beslutar utse Erlandsson Bygg AB till totalentreprenör för rubricerat
projekt till en kostnad av 1 199 000 kr exkl. moms.

Bakgrund

Projektet omfattar ombyggnad av befintlig turistbyrå för att tillskapa en ny Saluhall för ny
hyresgäst.

Anbud

Förfrågan har annonserats hos våra RAM-leverantörer på Bygg. Förfrågan har hämtats ut
av 4 anbudsgivare 2 stycken har lämnat in anbud. Anbudet från Erlandssons Bygg
uppfyller de skallkrav som är ställda i förfrågningsunderlaget.

Finansiering

Investeringsmedel tas ur ”Finansierade investeringar”. Syftet med dessa medel är att
extern hyresintäkt täcker kommunens kostnader. Efter anbudsinhämtning är det totala
budgetbehovet för projektet 1 200 000 kr.

Handlingar
Upphandling totalentreprenad ombyggnation turistbyrå till saluhall
Anbudsöppning Saluhall 190412.pdf
Erlandsson Bygg Anbud Saluhall 2019-04-11.pdf
Asplunds Bygg Anbud Saluhall 2019-04-09.pdf

Skickas till
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SEN § 23/19
Upphandling totalentreprenad för solceller, etapp 1
SEN2019.0023

Undantagen enligt sekretess 26 kap 1§ OSL
Behandlat av
1 Servicenämnden

Datum
2019-04-17

Ärende
23/19

Beslut

Servicenämnden beslutar att utse Paneltaket AB som entreprenör av Solcellsanläggningar.

Bakgrund

Projektet omfattar installation av solceller på tre fastigheter:

Västerhöjdsgymnasiet
Solgården (Tidans äldreboende)
Rydskolan (preliminärt)
Anbud
Förfrågan har annonserats nationellt. Förfrågan har hämtats ut av 41 anbudsgivare,
varav 10 stycken har lämnat in anbud.
2 anbud har förkastats.

Finansiering
Anslaget medel för projektet är 2,7 miljoner och vi har blivit beviljade
bidrag på 650 000 kr. Anbudssumman är 3 227 000 kr exkl. moms.

Handlingar
Upphandling totalentreprenad för solceller, etapp 1
Anbudsöppningsprotokoll
Upphandlingsprotokoll
Anbudsutvärdering

Skickas till
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SEN § 24/19
Delegationsbeslut Servicenämnden 17 april
SEN2019.0002

Behandlat av
1 Servicenämnden

Datum
2019-04-17

Ärende
24/19

Beslut

Servicenämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut och arbetsutskottets
protokoll.

Bakgrund

Delegationsbeslut enligt nedan är fattade enligt servicenämndens delegationsordning, dnr
SEN2019.0019

Handlingar

Delegationsbeslut Servicenämnden 17 april
Samråd Ändring av detaljplan för Kummiltorp 1496K-DP373 och Kummiltorp 2
1496-DP617
Protokoll Servicenämndens arbetsutskott 2019-04-04
Försäljning inventarier Arbetsavdelningen
Delegationsbeslut signerat

Skickas till
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SEN § 25/19
Anmälningsärenden Servicenämnden 17 april
SEN2019.0003

Behandlat av
1 Servicenämnden

Datum
2019-04-17

Ärende
25/19

Beslut

Servicenämnden har tagit del av redovisningen av inkommande, utgående och upprättade
skrivelser.

Bakgrund

En förteckning över inkommande, utgående och upprättade skrivelser har upprättats från
Servicenämndens diarium.

Handlingar
Anmälningsärenden Servicenämnden 17 april
Anmälningsärendelista

Skickas till

