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Informationer 
Jesper Cederlöf och Bas Thijssen informerar om elåret 2021 samt om hur elbudgeten ser ut 
framöver.   

 

Sektorsekonom Johan Krussgård tillsammans med finanscontroller Bas Thijssen presenterar 
en konjunkturspaning baserat på Indikatorer i Konjunkturbarometern, KPI och kostnader för 

byggmateriel (Konjunkturinstitutet SCB 2021-11-09) 

 

VA-chef Markus Eriksson redogör för projektet kring utbyggnationen av Stadskvarns 
reningsverk.  

 

Hans Björkblom, fastighetschef, presenterar planerade lokalinvesteringar för de olika 
sektorerna.  
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SEN § 76/21 
Upphandling sensorstyrt ogräsbekämpningsaggregat 

inklusive redskapsbärare, förfrågan 
SEN2021.0163 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Servicenämnden 2021-11-18 76/21 

 

 

Beslut 

Servicenämnden beslutar ge Serviceavdelningen i uppdrag att påbörja upphandling av ett 

ogräsbekämpningsaggregat komplett med redskapsbärare. 

Bakgrund 

Skövde kommun, Sektor Service Serviceavdelningen har för avsikt att upphandla ett 
ogräsbekämpningsaggregat komplett med redskapsbärare. Upphandlingen kommer att 

genomföras som ett förenklat förfarande i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU). SSESA räknar med att ekipaget kommer att kosta ca 3 164 TKR SEK 

Delar i SSESAs uppdrag är att bekämpa ogräs i gatu- och parkmiljö.  

Ett sensorstyrt ogräsbekämpningsaggregat är en maskin som värmer vatten till strax under 
kokpunkt och sedan, med hjälp av sina sensorer, fördelar ut det på det ogräs man passerar 

(kör över), som då dör utan att skada underlaget. Rätt frekvens på arbetet dör även ogräsets 
rötter efter några gångers behandling. Detta ogräsbekämpningsaggregat behöver framföras 
av en redskapsbärare som är en maskin med väldigt många användningsområden, som vi 

därför kommer att nyttja till, bland annat, snöröjning under vinterhalvåret. 

Ett förfrågningsunderlag för upphandlingen kommer att tas fram av en arbetsgrupp vid 

Skövde kommun, Sektor Service Serviceavdelningen med stöd från Upphandlingsenheten 
Skövde kommun. 

För att kvalificeras för utvärdering måste anbudsgivaren ha F-skattsedel, vara kreditvärdig 

enligt Credit Safe samt utifrån egen beskrivning visa att man har tillräcklig förmåga och 
kapacitet för att klara att leverera den efterfrågade maskinen i rätt tid. 

Krav kommer att ställas på ekipaget och det paket av tjänster som erbjuds i samband med 
leverans. Gällande miljö har SSEAA för avsikt att ställa krav på att ekipaget ska drivas med 
en motor av miljöklass steg 3B eller bättre och vara godkänd för drift på 100% HVO. 

För att vinna upphandlingen ska anbudsgivaren uppfylla kvalificeringskrav, övriga ställda 
krav samt ha lägst jämförelsesumma. Den beräknas genom att priset summeras och därefter 
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minskas med utvärderingskriterierna utifrån deras vikt och bedömning. Det vi bedömer 
utöver pris är ekipagets funktion där Köparens utvärderingsgrupp vid provkörning värderar: 

 
a - körbarhet, manövrerbarhet, förarkontroll, rengöring och daglig service 

b - ergonomi och bullernivå. 

                                        
Utvärderingskriterium 

1 Pris, 

50%                                                 
                 

2 Förmåga 

50%  

 

Handlingar 

         

Skickas till 
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SEN § 77/21 
Startbesked för projektering Gläntan och Hattstugans 

förskolor 
SEN2021.0164 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Servicenämnden 2021-11-18 77/21 

 

 

Beslut 

Servicenämnden beslutar att ge fastighetsavdelningen startbesked för projektering av 

Gläntan samt Hattstugans förskola. 

Bakgrund 

Fastighethetsavdelningen har till uppgift att förtäta, skapa nya förskoleplatser samt 

minska antalet tillagningskök för enheterna. Berörda enheter är Hattstugan och 

Gläntan, Eken samt Solrosen och Påfågelns förskola. 

 

Gläntan behöver utökas med en avdelning med 20 platser då behovet idag överstiger 

tillgången på platser. Köket är idag undermåligt, med utökning av förskola med en 

avdelning och anpassning av kök nås bättre ekonomi både för kök och förskola. 

Hattstugan behöver utökas med två avdelningar, 20+20 platser samt nytt  kök för 

att motsvara behov samt nå en bättre ekonomi för kök och förskola. Även 

Hattstugan har idag ett undermåligt kök. 

 

Ovan förslag möter nuvarande och de närmsta årens kommande behov genom 

förtätning och tillbyggnad av befintliga förskolor. Detta skapar förutsättningar för 

en högre effektivitet, kvalitet och ekonomi både för skolan och måltidsavdelningen. 

 

Fastighetsavdelningen rekommenderar därför att projektering av Gläntan och 

Hattstugan får startbesked avseende projektering. 

Handlingar 

         

Skickas till 
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SEN § 78/21 
Yttrande - Granskning av detaljplan Norra Ryd Etapp 2-3 
SEN2020.0150 

 

Behandlat av Datum Ärende 

4 Servicenämnden 2021-11-18 78/21 

 

 

Beslut 

Servicenämndens har tagit del av handlingarna och har inga invändningar mot detaljplanen. 

Bakgrund 

Planens syfte är att skapa förutsättningar för att utöka Norra Ryds verksamhetsområde 

söder-/västerut med nya verksamhetskvarter med behov av god tillgänglighet och 
exponering mot väg 26 (Mariestadsvägen). 

 

Etapp 2 ansluter direkt söderut från etapp 1. Etapp 3 ligger i höjd med etapp 1, väster om 
väg 26. Båda etapperna får infart från den nya trafikplatsen vid väg 26. 

Handlingar 

Plangranskning – Detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde, etapp 2-3 

Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad 
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SEN § 79/21 
Verksamhetsplan 2022-2024 Servicenämnden 
SEN2021.0160 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Servicenämnden 2021-11-18 79/21 

 

 

Beslut 

Servicenämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan för 2022-2024 samt 
internkontrollplan och internbudget för 2022. 

 

Bakgrund 

En verksamhetsplan för 2022-2024 har upprättats för servicenämndens ansvarsområde. 
Nämnden har gått igenom de mål och uppdrag som tagits fram och gjort justeringar i 
styrkortet. Verksamhetsplanen innehåller också en uppdelning per avdelning för nämndens 

internbudget för verksamhetsåret 2022. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys har en 
internkontrollplan för 2022 upprättats. 

Handlingar 

Verksamhetsplan 2022-2024 (Servicenämnd).docx                                                                                                                                                    

Bilaga Internkontroll Riskanalys 2022 

Skickas till 
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SEN § 80/21 
Upphandling förpackningsinsamling, förfrågan 
SEN2021.0162 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Servicenämnden 2021-11-18 80/21 

 

 

Beslut 

Servicenämnden beslutar att genomföra upphandling av Förpackningsinsamling. 

Bakgrund 

Skövde kommun, Sektor Service Fastighetsavdelning behöver upphandla leverantör av 
Förpackningsinsamling. Detta är en förnyelse av ett befintligt ramavtal som vi idag har. 

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande i enlighet med Lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU). Totalt avropar SSEFA dessa tjänster för ca 1 000 000kr/år. 

Vi efterfrågar 1 leverantör som genomför följande tjänster: 

 Hämtning och omhändertagande av förpackningsavfall (glasförpackningar, wellpapp 

& kartong, blandplastförpackningar, metallförpackningar samt returpapper) från 
Skövde kommuns fastigheter 

 Upprätthålla kundtjänst och registerhållning 

 

För att vinna upphandlingen ska anbudsgivaren uppfylla kvalificeringskrav, övriga ställda 
krav samt ha lämnat lägst jämförelsesumma för utvärdering. Det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet (lägst jämförelsesumma) kommer att antas. 

Upphandling kommer preliminärt annonseras under december 2021/januari 2022. 

Handlingar         

Skickas till 
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SEN § 81/21 
Delegationsbeslut servicenämnden 18 november 
SEN2021.0002 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Servicenämnden 2021-11-18 81/21 

 

 

Beslut 

Servicenämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut samt arbetsutskottets 

protokoll. 

Bakgrund 

Delegationsbeslut enligt nedan är fattade enligt servicenämndens delegationsordning, dnr 

SEN2021.0067 

 

Handlingar 

Protokoll Servicenämndens arbetsutskott 2021-11-04                                                                                                                                                    
SEN2021.0156-1 - Samråd för Ändring av detaljplan för området Högklint 1496K- DP535 

Skickas till 
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SEN § 82/21 
Anmälningsärenden till servicenämnden 18 november 
SEN2021.0003 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Servicenämnden 2021-11-18 82/21 

 

 

Beslut 

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

dokument.  

Bakgrund 

En förteckning över inkommande, utgående och upprättade dokument har upprättats. 

Handlingar 

Anmälningsärendelista 

Skickas till 
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