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Plats och tid KS-salen, 2022-05-19 kl. 13:00

Ledamöter Beslutande Ersättare
Torbjörn Bergman (-)
Jan Sandelius (KD)
Anders Grönvall (S)
Andreas Gustafsson (C) 
13:00-16:00, ersätts av 
Anders Edeskär Wennberg 
under beslutsdelen
Mikael Franzén (MP) ersätter
Sandra Ask (S)
Elizabeth Fredriksson (V)
Lennart Nilsson (SD)

Börje Wester (M)
Jonas Eriksson (SD), via Teams 
(ej punkten kris- och krig) 

Övriga deltagande Rickard Karlsson, sektorchef
Jesper Cederlöf, 
upphandlare
Lars Eriksson, avd.chef 
fastighetsservice 
Hans Björkblom, 
fastighetschef

Anneli Harrysson

Protokollet är digitalt justerat

Utses att justera Lennart Nilsson (SD)

Sekreterare Patricia Vallendin Paragrafer §32/22-§36/22
Ordförande Torbjörn Bergman (-)
Justerande Lennart Nilsson (SD)
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Informationer
Jesper Cederlöf, upphandlare, informerar om de upphandlingar som behöver ske framöver. 

Sektorchef Rickard Karlsson och Lars Eriksson, avd.chef fastighetsservice, avrapporterar 
givet uppdrag kring kris- och krigsorganisationen för sektor service. 

Hans Björkblom, fastighetschef, presenterar Fastighetsavdelningen, med dess organisation 
och arbete. 

Hans Björklund informerar också om projektet av indragning av fjärrvärme till hotellet på 
Billingen. Detta sker genom Skövde Energis försorg. 
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SEN § 32/22
Upphandling av totalentreprenör för ombyggnad av 
stadionområdet Billingen, fas 2.
SEN2022.0091

Undantagen enligt sekretess 19 kap 3§ OSL

Behandlat av Datum Ärende
1 Servicenämnden 2022-05-19 32/22

Beslut
Servicenämnden utser PEAB Sverige AB till totalentreprenör för Fas 2 gällande rubricerat 
projekt till en kostnad av 24 500 000 kr exkl. moms.

Bakgrund
Projektet ingår som ett delprojekt i satsningen att utveckla Billingens fritidsområde. Denna 
del omfattar utökning och ombyggnad av befintligt stadionområdet för att tillskapa en större 
och mer flexibel yta för fritidsverksamheten och evenemang. I samband med detta tillskapas 
publika toaletter, speakertorn rivs i sitt nuvarande läge på västra sidan av stadionområdet 
och ersätts med en nybyggnad på östra sidan av stadion. Nytt kallförråd för förvaring av 
utrustning samt föreningsförråd uppförs i anslutning till denna byggnad.

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

Finansiering
Anslaget medel för projektet i helhet är 288 miljoner där denna del har ett anslag på 30,6 
miljoner. 

Handlingar
        

Skickas till
Hans Björkblom, fastighetschef
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SEN § 33/22
Tertialrapport 1 2022 SEN
SEN2022.0007

Behandlat av Datum Ärende
1 Servicenämnden 2022-05-19 33/22

Beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna upprättad tertialrapport 1 för år 2022.

Bakgrund
Nämnderna ska enligt policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning rapportera 
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat under året till kommunstyrelsen. Uppföljningen sker 
tertialvis och ska innehålla en helårsprognos.

Årets första uppföljning är tertialrapport 1, vilket främst omfattar en ekonomisk uppföljning 
med årsprognos utifrån perioden januari till april 2022.

Servicenämndens prognostiserar ett negativt resultat om 5,4 miljoner kronor för år 2022 för 
de skattefinansierade verksamheterna samt ett överskott på 0,2 miljoner kronor för de 
taxefinansierade verksamheterna. 

Servicenämndens löpande intäkter minskar mot budget med en fortsatt påverkan av Covid-
19 under första kvartalet samt på grund av vakanta tjänster och hög sjukfrånvaro. Detta 
medför också lägre prognostiserade personalkostnader. Kapitalkostnaden förväntas bli lägre 
än budget på grund av framflyttade projekt.

Omvärldsläget med prisökningar under 2022 drabbar servicenämndens verksamheter 
negativt. Områden med större påverkan är elkostnad, drivmedel och livsmedelskostnad som 
beräknas bli 7 miljoner kronor högre än budget. Även kostnader för snöröjning 
prognostiseras till att bli 3 miljoner högre än budget. Servicenämnden kommer i nuläget inte 
att vidtaga några extra åtgärder för att hålla budget.

Handlingar
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Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichefen
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SEN § 34/22
Plangranskning Detaljplan för Västra kv. Tegelbruket
SEN2022.0088

Behandlat av Datum Ärende
1 Servicenämnden 2022-05-19 34/22

Beslut
Servicenämnden har tagit del av handlingarna och har inga invändningar mot detaljplanen.

Bakgrund
Detaljplanen för Västra kvarteret Tegelbruket finns utställd för granskning. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Science Park Skövdes verksamhet genom att 
tillskapa byggrätter för kontor, utbildning och ett parkeringshus. 

Planen ska även möjliggöra en omvandling av angränsande gator för ny användning och nya 
trafikslag. Skyddsbestämmelser ska anges för den före detta tegelugnen och delar av den 
högresta vegetationen inom Tegelbruket 5.

Sektor service har yttrat sig i samrådsskedet. Samrådsredogörelsen finns
tillgänglig vid utställningen av planförslaget.

Handlingar
Plangranskning - Detaljplan för Västra kv. Tegelbruket, Skövde.msg

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
Jenny Sjökvist, SSE



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden Datum:2022-05-19 kl. 13:00 8(9)

SEN § 35/22
Delegationsbeslut servicenämnden 19 maj
SEN2022.0002

Behandlat av Datum Ärende
1 Servicenämnden 2022-05-19 35/22

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
Ordförandebeslut upphandling fas 3, ombyggnation av Rydskolan                                                                                                                                                    
Protokoll Servicenämndens arbetsutskott 2022-05-05, justerat                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut SSE.msg                                                                                                                                                    
Ny beslutsattestant.pdf                                                                                                                                                    
Delegationsmedelande VA 2022-05-06

Skickas till
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SEN § 36/22
Anmälningsärenden till servicenämnden19 maj
SEN2022.0003

Behandlat av Datum Ärende
1 Servicenämnden 2022-05-19 36/22

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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