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Plats och tid Stadskvarns reningsverk, stora konfernslokalen, 2022-09-01 kl. 
13:00-15:45

Ledamöter Beslutande Ersättare
Torbjörn Bergman (-)
Börje Wester (M) ersätter
Jan Sandelius (KD)
Anders Grönvall (S)
Andreas Gustafsson (C)
Camilla Lindborg (S) ersätter
Sandra Ask (S)
Elizabeth Fierro Fredriksson 
(V)
Lennart Nilsson (SD)

Anders Edeskär Wennberg (L)
Mikael Franzén (MP)

Övriga deltagande Johan Karlsson, avd.chef 
serviceavdelningen
Markus Eriksson, VA-chef
Tony Forsell, 
verksamhetsutvecklare
Hans Björkblom, 
fastighetschef

Protokollet är digitalt justerat

Utses att justera Andreas Gustafsson (C)

Sekreterare Patricia Vallendin Paragrafer §43/22-§48/22
Ordförande Torbjörn Bergman (-)
Justerande Andreas Gustafsson (C)
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Informationer

Verksamhetsutvecklare Tony Forsell presenterar arbetet som skett gällande sektorns
kunddialoger. Syftet är att bygga en tydlig relation till SSE:s kunder med
fokus på rätt sak.

Markus Eriksson. VA-chef, informerar om internkontrollen för VA som genomförts av 
slumpvis utvalda fakturor. 

VA-chefen informerar också att arbetet med förnyelseplanen över ledningsnätet kommer 
pausas en tid. Beslut tas vid nästkommande nämnd. 
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SEN § 43/22
Upphandling styrd borrning, förfrågan
SEN2022.0110

Behandlat av Datum Ärende
1 Servicenämnden 2022-09-01 43/22

Beslut
Servicenämnden beslutar att ge serviceavdelning i uppdrag att göra en ny upphandling 
gällande styrd borrning utgörande cirka 1 000 000 kronor/år.

Bakgrund
Skövde kommun, Sektor Service servicedelningen har för avsikt att förnya upphandling av 
styrd borrning. Upphandlingen genomförs med ett öppet förfarande i enlighet med lag 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Servicedelningen räknar med att använda tjänsten för ca 1000000 SEK/år.

Behov

Vi utför idag entreprenadarbete där vi har ett behov att kunna använda oss av styrd borrning, 
detta när vi bygger nya gator, nya bostadsområden och när vi lägger VA. Ibland behöver vi 
dessutom jobba runt om Trafikverkets vägar och de förordar schaktfria metoder.   

Vi har för avsikt att anlita max tre leverantörer som kommer att rangordnas för avrop. Ett 
förfrågningsunderlag för upphandlingen kommer att tas fram av en arbetsgrupp vid Skövde 
kommun, Sektor Service Arbetsavdelningen 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 leverantör är att de skall kunna leverera en borrdimension mellan 
50mm och 280mm. Fordon som brukas skall vara utrustade med miljöklass 5 motorer. 
Personalen skall vara Svensktalande, inneha utbildning i säkerhet på väg och vara anslutna 
till ID06. Leverantören skall ta hand om miljöfarligt avfall som uppstår i samband med 
borrning utan extra kostnad. 
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För att anbudet ska antas i upphandlingen ska det uppfylla samtliga kvalificeringskrav på 
anbudsgivaren och tjänsten och vara ett av de tre lägsta anbuden. 

Handlingar
        

Skickas till
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SEN § 44/22
Inför upphandling av buss med filmutrustning till Skövde 
VA
SEN2022.0111

Behandlat av Datum Ärende
1 Servicenämnden 2022-09-01 44/22

Beslut
Servicenämnden beslutar uppdra åt VA-chef att med stöd av upphandlingsenheten 
upphandla en VA-buss med filmutrustning för inspektion av ledningsnätet.

Bakgrund
Skövde VA köper idag utrednings- och filmningstjänster från XR Bolagen AB. 
I utredningtjänsten ingår bland annat att ta fram underlag och planering inför filmning och 
upphandling av ledningsinfodring samt inventeringar på vattenledningsnätet.
De senaste åren har kostnaden för utredningsuppdragen uppgått till.
2020; 667 874kr
2021; 380 279kr
2022; 167 490kr (tom 2022-05-31) 
Filmningstjänsten är upphandlad på ramavtal och omfattar själva filmningen samt 
bearbetning av det material (filmer och protokoll) som levereras till VA. Kostnaden för 
denna delen är svårare att särredovisa då den debiteras tillsammans med 
högtrycksspolningen som sker i samband med filmning. 
2021 uppgick kostnaden till ca 1 000 000kr

Skövde VA filmar ungefär 25–30 000 m huvudledningar per år. I framtiden finns behov av 
att även filma ca 900–1000 servisledningar per år.

Skövde VA ser att kvaliten på de tjänster som utförs till mycket stor del är personberoende. I 
syfte att säkerställa en långsiktighet i arbetet samt bättre kunna utnyttja avdelningens 
resurser avser vi rekrytera rätt kompetens och profil, då det skapar större förutsättningar att 
forma och utveckla individen mot exakt det vi vill ha utfört.

I tjänsten som VA-utredare på Skövde VA kommer personen behöva en VA-Buss för 
filmning och inspektion. Det är detta fordon som denna upphandling avser.  
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Med en filmutrustning monterad i en buss (skåpbil typ Mercedes Sprinter eller motsvarande) 
kan man filma rör i dimension 100mm till 1200mm. Större är möjligt men med extra vagn 
och även mindre ifall man utrustar med en ”puttkamera” på rörål.

Det finns en rad olika syften med en rörinspektion men de primära är att:
 Statusbestämma inför planerade arbeten för att kunna göra åtgärder vid rätt tillfälle, t 

ex gräva på ett rörbrott innan ny asfalt skall läggas. 
 Statusbestämma proaktivt för planering av renovering av ledningar. 
 Förbygga stopp och hitta felaktigheter innan det blir stopp som kan få dyra 

konsekvenser.
 Utreda efter stopp vad orsaken till driftproblemet var.
 Nybesiktning i etableringsområden för att kontrollera så rören ligger i den bestämda 

lutningen samt mäta ovaliteten.
 Lägesbestämma ledningar genom sondnig, Tex innan markarbeten om 

dokumentationen i kartan är osäker eller om man vill veta exakt var en servis 
ansluter.

 Filma servisledningar från huvudledning av samma nämnda anledningar.

I ett större sammanhang ökar också förmågan till prioriteringar och omfördelning av 
resurser. Med mer precisa insatser på ledningsnätet sparar vi pengar som istället kan 
användas till att arbeta bort den underhållsskuld som finns på våra anläggningar.

Priset för en buss utrustad för att klara ovan ligger på mellan 4,5 och 5 miljoner sek. 

Upphandling kommer inte att ske utan att vi först säkrat bemanningen av VA-bussen med 
minst signerat anställningsavtal.

Handlingar
        

Skickas till
Markus Eriksson
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SEN § 45/22
Sammanträdesdagar 2023
SEN2022.0104

Behandlat av Datum Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott 2022-08-18 26/22
2 Servicenämnden 2022-09-01 45/22

Beslut
Servicenämndens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesdagar för arbetsutskottet 
för 2023 enligt nedan. 

Beslut
Servicenämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för servicenämnden för 2023 
enligt nedan.

Bakgrund
Ett förslag till sammanträdesdagar 2023 har upprättats. Hänsyn har tagits till 
sammanträdesplanen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för Skövde kommun. 
Vidare har hänsyn tagits för att nämndsekreterargruppen ska kunna täcka upp för varandra 
vid frånvaro.

Servicenämndens arbetsutskott

Torsdagar kl. 09.00

Servicenämnden

Torsdagar kl. 13:00

2023-01-12 2023-01-26

2023-02-09 2023-02-23

2023-03-09 2023-03-23 (heldag)

2023-04-13 2023-04-27

2023-05-11 2023-05-25

2023-06-01 2023-06-15

2023-08-24 2023-09-07
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2023-09-14 2023-09-28

2023-10-12 2023-10-26 (heldag)

2023-11-09 2023-11-23

2023-11-30 2023-12-14

Handlingar
        

Skickas till
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SEN § 46/22
Delegationsbeslut servicenämnden 1 september
SEN2022.0002

Behandlat av Datum Ärende
1 Servicenämnden 2022-09-01 46/22

Beslut
Servieämnden tar tagit del av redovisningen av delegationsbeslut och arbetsutskottets 
protokoll. 

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

Handlingar
Beslut om vidaredelegering, tf sektorchef SSE                                                                                                                                                    
Delegationsmeddelande.msg                                                                                                                                                    
Fördelning av finansierade investeringsmedel                                                                                                                                                    
Protokoll Servicenämndens arbetsutskott 2022-08-18                                                                                                                                                    
SKMBT_22322082211130.pdf

Skickas till
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SEN § 47/22
Anmälningsärenden till servicenämnden 1 september
SEN2022.0003

Behandlat av Datum Ärende
1 Servicenämnden 2022-09-01 47/22

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

Bakgrund
En förteckning över inkommande, utgående och upprättade handlingar har upprättats. 

Handlingar
Anmälningsärendelista

Skickas till
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SEN § 48/22
Uppdrag att utreda och fortsätta förstudie kring åtgärder 
på Södermalms idrottshall
SEN2022.0117

Behandlat av Datum Ärende
1 Servicenämnden 2022-09-01 49/22

Beslut
Servicenämnden beslutar att ge fastighetesavdelningen i uppdrag att utreda och fortsätta 
förstudie kring åtgärder på Södermalms idrottshall.

Bakgrund
Fastighetsavdelningen har under flera år påtalat att idrottshallen Södermalm kräver 
underhåll och reinvesteringar. 

Under vinter 2020 och 2021 intensifierades arbetet med tillfälliga lagningar då taket läcker. 
Detta ledde fram till åtgärd med duk på taket, även denna tillfällig. 
Beslut finns i reinvesteringsbudgeten 2022 för omläggning av taket, bedömt 2,8 mkr.

Planen var att lägga om taket under sommar/ höst 2022 men i samband med utredning/ 
projektering upptäcktes sprickbildning i limträbalkarna. Detta har inneburit ytterligare 
utredning och åtgärdsförslag. Läget idag är att vi precis mottagit rapport från konsult och 
utifrån den bedömt åtgärder samt kostnad för dessa. 

Utöver sprickor i balkarna är byggstandard och lagstiftning idag annorlunda varvid hela 
taket behöver förstärkas och läggas om, alltså inte enbart över idrottshallen.

Idrottshallen har utöver taket också vidare stora reinvesteringsbehov så som våtrum, 
dränering, ventilation med mera. En takrenovering bedöms idag kosta cirka 10 mkr och 
övriga åtgärder 10 mkr vilket ger en total kostnad om 20 mkr för att nå en acceptabel nivå på 
fastigheten.

Fastighetsavdelningen behöver vidare utreda och fortsätta med en förstudie kring åtgärder för 
idrottshallen Södermalm. 



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden Datum:2022-09-01 kl. 13:00 13(13)

Handlingar

Skickas till

Fastighetschef Hans Björkblom
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