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Plats och tid Teams, 2021-05-27 kl. 09:00-12:10 

Ledamöter Beslutande Ersättare 
 Torbjörn Bergman (M) 

Jan Sandelius (KD) 
Anders Grönvall (S) 
 

 

   

Övriga deltagande Peter Sundell, 
entreprenadsingenjör 
Maria Vaziri, ekonomichef 
Sabina Cederkvarn, 
controller 
Jesper Nyström, enhetschef 
drift 
 

Johan Karlsson, avd.chef 
serviceavdelningen 
Johan Krussgård, sektorsekonom 
Hans Björkblom, fastighetschef 
Patricia Vallendin, sekreterare 

Utses att justera Jan Sandelius (KD)  

Sekreterare   Paragrafer §29/21-
§29/21 

 Patricia Vallendin   

Ordförande   

 Torbjörn Bergman (M)  
Justerande    

 Jan Sandelius (KD) 
 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

 
Instans Servicenämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2021-05-27 
Justeringsdatum 2021-05-28   
Anslagsdatum 2021-05-31   

Överklagningstid t o m 2021-06-22 

Förvaringsplats för 
protokollet 
 
 

Skövde Stadshus 

Underskrift   
 Patricia Vallendin  
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Informationer 
Peter Sundell, entreprenadsingenjör, informerar om nyanläggning av skidspår vilket behövs 
inför SM-veckan som Skövde kommun ska arrangera vintern 2023. Informationen tas med 
för diskussion i partigrupperna.  

Sabina Cederkvarn och ekonomichef Maria Vaziri redogör för den nya policyn för ekonomi 
och verksamhetsstyrning. 

Jesper Nyström och Johan Karlsson enhetschef respektive avdelningschef för 
serviceavdelningen informerar om våren/sommarens parkskötsel. 

Sektorsekonom Johan Krussgård presenterar en konjunkturspaning och hur man på ett 
visuellt sätt bäst kan presentera detta till nämnden i samband med tertialrapporterna. 

Tony Forsell, verksamhetsutvecklare, informerar om de digitaliseringsprojekt som skett på 
SSE:s olika avdelningar, bland annat med olika sensorer som kan mäta snödjup, 
vattenläckor etc.  

Hans Björkblom, fastighetschef, informerar om upptäckten av asbest Kulturhuset i samband 
med ett elarbete där takplattor demonterats. Åtgärder vidtogs fort och en handlingsplan 
togs snabbt fram. Sanering påbörjades i vissa lokaler. Prover är tagna i samtliga berörda 
utrymmen där svaret visade på mycket låga eller inga spår alls av asbest varpå hälsorisken 
bedömts som mycket låg. En anmälan har upprättats till Arbetsmiljöverket.  

Hans Björkblom, fastighetschef, går igenom den nya riktlinjen kring fastigheter. Beslut tas i 
nämnd 10 juni.  
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SENAU § 29/21 
Upphandling VVS-konsult, tilldelning 
SEN2021.0035 
 

Undantagen enligt sekretess 19 kap 3§ OSL 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Servicenämndens arbetsutskott 2021-05-27 29/21 
 

 

Beslut 

Servicenämndens arbetsutskott beslutar att tilldela ramavtal för VVS-, styr och övervakning-, 
sprinkler-, kyla- och energitekniska uppdrag avseende utredning, förstudier, programarbete och 
projektering med följande rangordning till: 

1. Bengt Dahlgren Skövde AB orgnr. 556163-0525 

2. SWECO Sverige AB, orgnr.  556767-9849 

Bakgrund 

Skövde kommun ska teckna ramavtal för VVS-, styr och övervakning-, sprinkler-, kyla- och 
energitekniska utredning, förstudie, programarbete och projektering. Avtalstiden är fyra år. Efter två 
år har beställaren rätt att säga upp avtalet att upphöra i förtid utan angivna skäl. 

 

Anbud 
Förfrågan har annonserats nationellt. Förfrågan har hämtats ut av 50 anbudsgivare varav 5 stycken 
har inkommit med anbud. I kvalificeringsfasen har prövning skett om anbudsgivaren uppfyller 
ställda krav avseende ekonomisk samt teknisk och yrkesmässig kapacitet i enlighet med AUB.51. 

Följande anbudsgivare har diskvalificerats: 

INTEC Mitt AB har inte uppfyllt kraven avseende referensuppdrag. 

WSP Sverige AB har inte uppfyllt kraven avseende referensuppdrag. 

ÅF Infrastructure AB har inte uppfyllt kraven avseende referensuppdrag. 

Det kan finnas fler skäl för diskvalificering av anbudsgivare utöver ovan nämnda eftersom anbudet 
inte kontrolleras vidare efter diskvalificering. 
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Samtliga övriga anbudslämnare uppfyller samtliga skall krav och utifrån utvärderingsmodellens 
fastställda utvärderingskriterier (lägst jämförelse-summa) har Bengt Dahlgren Skövde AB erhållit 
57,40 SEK, SWECO Sverige AB erhållit 149,70 SEK.   

 
Finansiering 
Medel för rubricerade tjänster tas ur anslagna medel för respektive projekt. 
 

 
Handlingar 

         
Skickas till 
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