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Plats och tid Köpmannen, 2021-11-04 kl. 09:00-11:20 

Ledamöter Beslutande Ersättare 
 Torbjörn Bergman (M) 

Jan Sandelius (KD) 
Sandra Ask (S) 
 

 

   

Övriga deltagande Rickard Karlsson, sektorchef 
Anneli Harrysson, controller 
Hans Björkblom, 
fastighetschef 
Maria Morinéus, 
upphandlare 
Pär Bladh, fastighetsingenjör 
Markus Eriksson, VA-chef 

 

 Annika Holmén, VA-chef 
Jesper Nyström, enhetschef 
drift 
Patricia Vallendin, 
sekreterare 

 

Utses att justera Jan Sandelius   

Sekreterare   Paragrafer §39/21-
§40/21 

 Patricia Vallendin   

Ordförande   

 Torbjörn Bergman (M)  
Justerande    

 Jan Sandelius (KD) 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

 

 

Instans Servicenämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2021-11-04 
Justeringsdatum 2021-11-08   
Anslagsdatum 2021-11-09   

Överklagningstid t o m 2021-11-30 

Förvaringsplats för 
protokollet 
 
 

Skövde Stadshus 

Underskrift   
 Patricia Vallendin  
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Informationer 
Anneli Harrysson, controller, presenterar sektorns arbete med verksamhetsplanen för 2022-
2024 med bl.a. nämndmål, uppdrag till sektorchef och resultatmätningar.  
 
Sektorchef Rickard Karlsson informerar om uppdraget gällande att ta fram förslag på ny 
modell för styrning för kommunens lokalkostnad (internhyra).  
 
Hans Björkblom, fastighetschef, informerar om projektstart för två förskolor, Gläntan 
(Hentorp) och Hattstugan (Östermalm) som dels behöver byggas ut, dels renovera köken i.  
 
Enhetschef Jesper Nyström ger arbetsutskottet information om att man behöver investera i 
en ny arbetsmaskin för ogräsbekämpning, beslut tas vid nästkommande nämnd.  
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SENAU § 39/21 
Upphandling av ramavtal för Tekniska konsulter el, tele 
och hiss, tilldelning 
SEN2021.0085 
 

Undantagen enligt sekretess 19 kap 3§ OSL 

 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Servicenämndens arbetsutskott 2021-11-04 39/21 

 

Beslut 
Servicenämndens arbetsutskott beslutar att utse nedan angivna anbud i följande rangordning: 

1. 556767–9849, SWECO Sverige AB, jämförelsesumma 64,50 kr 
2. 559213–4513, Spectra Consult Skövde AB, jämförelsesumma: 105 kr 
3. 556057–4880, WSP Sverige AB, jämförelsesumma: 170,50 kr 

Bakgrund 
Nuvarande avtal gällande teknisk ramkonsult El, tele avseende förstudier, utredning, programarbete 
och projektering löper ut 2021-08-13 och behöver förnyas. Sektor Service fastighetsavdelning har 
därför fått i uppdrag att utföra en upphandling. Ett förfrågnings-underlag för upphandlingen med 
utformande av kravspecifikation togs under sommaren fram av en arbetsgrupp vid SSE 
Fastighetsavdelningen med stöd från Upphandlingsenheten. 

Anbud 
Förfrågan har annonserats nationellt den 2 augusti. Förfrågan har hämtats ut av 36st anbudsgivare 
och underleverantörer varav 7st har lämnat in anbud. Anbuden från Spectra Consult Skövde AB, 
SWECO Sverige AB och WSP Sverige AB uppfyller de ”skallkrav” som är ställda i 
förfrågningsunderlaget. Utvärdering har sedan skett av pris samt kvalitet i form av referenser. 

Handlingar 
Anbudsöppningsprotokoll 2021-09-07.pdf                                                                                                                                                    
Resultatrapport 2021-10-26 .pdf 

Skickas till 
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SENAU § 40/21 
Delegation gällande beslut om VA-avgifter för planområde 
Locketorp 
SEN2021.0161 
 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Servicenämndens arbetsutskott 2021-11-04 40/21 

 

 

Beslut 
Servicenämndens arbetsutskott beslutar att delegera vidare beslutsrätt enligt § 1.20 i 
servicenämndens delegationsordning för ärenden gällande § 2.3 och 2.4 i Skövde kommuns VA-taxa 
inom planområdet Locketorp/Flygplatsområdet. 
 

Bakgrund 
Det är beslutat om en nedläggning av Skövde flygplats och ny detaljplan för området, som i nuläget 
benämns Locketorp, är under uppstart. Dialog med intressenter för etablering i området kan medföra 
behov av att hålla information i en mindre krets, sekretess, samt skyndsam hantering. För att kunna 
möta det behovet lämnar servicenämndens arbetsutskott vidare delegation enl § 1.20 i 
servicenämndens delegationsordning till servicenämndens ordförande. § 1.20 gäller avsteg från taxor 
och allmänna bestämmelser och reglementen inom ansvarsområdena bredband, VA och el. 
Delegationen avgränsas till avsteg utifrån 2.3 och 2.4 i Skövde kommuns VA-taxa inom planområdet 
Locketorp.  

Handlingar 
         

Skickas till 
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