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Plats och tid Teams, 2021-09-02 kl. 13:00-15:30 

Ledamöter Beslutande Ersättare 
 Torbjörn Bergman (M) 

Jan Sandelius (KD) 
Anders Grönvall (S) 
Andreas Gustafsson (C) 
Sandra Ask (S) 
Elizabeth Fierro Fredriksson 
(V) 
Lennart Nilsson (SD) 
 

Börje Wester (M) 
Anders Edeskär Wennberg (L) 
Jonas Eriksson (SD) 
Camilla Lindborg (S) 
Mikael Franzén (MP) 

   

Övriga deltagande Rickard Karlsson, sektorchef 
Johan Karlsson, avd.chef 
serviceavdelningen  
Anneli Harrysson, controller 
Annika Holmén, VA-chef 
Hans Björkblom, 
fastighetschef 
Peter Sundell, 
entreprenadingenjör 
Patricia Vallendin, 
sekreterare 

 

   

Utses att justera Anders Grönvall (S)  

Sekreterare   Paragrafer §57/21-
§59/21 

 Patricia Vallendin   

Ordförande   

 Torbjörn Bergman (M)  
Justerande    

 Ander Grönvall (S)  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

 
Instans Servicenämnden  
Sammanträdesdatum 2021-09-02 
Justeringsdatum 2021-09-06   
Anslagsdatum 2021-09-06   

Överklagningstid t o m 2021-09-27 

Förvaringsplats för 
protokollet 
 
 

Skövde Stadshus 

Underskrift   
 Patricia Vallendin  
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Informationer 
Rickar Karlsson, sektorchef, ger en kort rapport om sommarläget på SSE.  

Fastighetschef Hans Björkblom förklarar läge och orsak till vattenläckan på Kulturhuset. 
Idrottshallen Södermalm har under en längre tid haft bekymmer med vattenläckor i taket vid häftiga 
skyfall.  

Sektorchef Rickard Karlsson och avdelningschef Johan Karlsson, avd.chef serviceavdelningen 
berättar om det arbete som gjort gällande ledar- och verksamhetsutveckling på sektorn.  Man 
planerar för att ta fram en vision/plan med sikte 2023 per avdelning.  

Controller Anneli Harrysson redogör för sektorns overheadkostnader och utveckling 2015-2020. 

Hans Björkblom, fastighetschef, presenterar organisationsförändringen för fastighetsavdelningen.  

VA-chef Annika Holmén redogör för projektet Stadskvarn.  
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SEN § 57/21 
Upphandling Björkebackens förskola, tilldelning 
SEN2020.0153 
 

Undantagen enligt sekretess 19 kap 3§ OSL 

 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Servicenämnden 2021-09-02 57/21 

 

 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att utse Stenmarks Bygg Skaraborg AB till totalentreprenör för 
rubricerat projekt till en kostnad av ett viktat anbudspris om 67 417 230 kr exkl. moms. 
Nämndens beslut omfattar upphandling exklusive optioner vilket ger en anbudssumma om 
65 853 000 Kr exkl. moms.   
 
Beslutet medför att projektet får en negativ prognostiserad avvikelse om 16 000 000 Kr exkl. 
moms. Med hänsyn till att tillgången av ytterligare förskoleplatser inte kan vänta och de 
höga materialpriserna inte bedöms sjunka anses det försvarbart ur ett samhällsperspektiv att 
genomföra projektet med denna avvikelse. 

Bakgrund 
Förskolan Björkebacken är en ersättning för två av våra befintliga förskolor Hästhoven 
och Grimman i Stöpen som är i stora behov av renovering. På Hästhovens förskola har vi 
idag en dessutom en paviljonglösning utan giltigt bygglov för att täcka behovet av 
förskolebarn i upptagningsområdet. Björkebackens förskola byggs för 180 barn vilket 
kommer täcka det utökat behov av cirka 20 förskoleplatser som uppstår i denna del av 
kommunen under åren 2024 - 2025. 
 
Anbud 

Förfrågan har annonserats nationellt. Förfrågan har hämtats ut av 46 anbudsgivare och 
underleverantörer varav 2 stycken har lämnat in anbud. Utifrån rådande prisuppgångar 
på byggmaterial avviker inkomna anbud mot budgeterade medel för projektet med cirka 
26 %.  
I ovanstående anbudssumma ingår 12 optioner värderade till 50 % av offererat pris. 
Fördelningen är att fastighetsavdelningen har tre optioner, gatuavdelningen har en 
option samt barn och utbildning har åtta optioner där respektive part finansierar och 
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avropar sina optioner.  Fastighetsavdelningens optioner omfattar en solcellsanläggning 
samt uttag som möjliggör att förse förskolan med vatten samt el i en krissituation.  
Optionerna kan köpas till i delar men vi är inte förbundna att köpa några.  
Anbudet inklusive prissättning för optioner från Stenmarks Bygg Skaraborg AB 
uppfyller de skallkrav som är ställda i förfrågningsunderlaget. 
 
Finansiering 
Anslaget medel för projektet är 62 milj. Överskjutande prognostiserade medel om 16 milj. 
hanteras som en projektavvikelse.  
 

Handlingar 
Anbudsutvärdering Björkebackend förskola.pdf                                                                                                                                                    
Anbudsöppningsprotokoll.pdf 

Skickas till 
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SEN § 58/21 
Delegationsbeslut servicenämnden 2 september 
SEN2021.0002 
 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Servicenämnden 2021-09-02 58/21 

 

 

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

Bakgrund 
Delegationsbeslut enligt nedan är fattade enligt servicenämndens delegationsordning, dnr 
SEN2021.0067 

Handlingar 
Delegationsbeslut rabatt lokalhyra Skövde Barbershop enskild firma                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut rabatt lokalhyra Rådhuscaféet i Skövde AB                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut rabatt lokalhyra Restaurang Parnassen AB                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut rabatt lokalhyra Orangeriet i Skövde AB                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut VA                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut rabatt lokalhyra Välbefinnandet Massage och Hudvård i Skövde AB                                                                                                                                                    
Tilldeldningsbeslut Truvet pumpstation                                                                                                                                                    
SEN2021.0096-1 - Samråd - Detaljplan för Skövde 4_263 (Kapellvägen)                                                                                                                                                    
Anmälningsärende_ Delegationsbeslut Galleri Lucifer jan-juni 21                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut Galleri Lucifer jan-juni 21 

Skickas till 
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SEN § 59/21 
Anmälningsärenden till servicenämnden 2 september 
SEN2021.0003 
 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Servicenämnden 2021-09-02 59/21 

 

 

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

Bakgrund 
En förteckning över inkommande, utgående och upprättades skrivelser har upprättats. 
 

Handlingar 
Anmälningsärendelista 

Skickas till 
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