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Upphandlingsutskott

Plats

Rum 501, 4:e våning, Sundsgatan 29, Kommunhuset

Tid

Torsdagen den 6 mars, 2014 kl: 08:30 – 08:55

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Bo Carlsson

Paragrafer

§ 3-4

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Birgitta Andersson

Ordförande

.............................................................................................

Christer Thobiasson (M)

Justerande

.............................................................................................

Bo Carlsson (C)

________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott
2014-03-06

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2014-03-11
2014-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott,
Sundsgatan 29, Vänersborg

..............................................................................

Birgitta Andersson
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Upphandlingsutskott

Närvarolista
Beslutande
Christer Thobiasson (M) ordförande
Åsa Johansson (S)
Bo Carlsson (C) 2 vice ordförande
Anders Viklund (MP)

Ersätter
Benny Augustsson (S) vice ordf.

Övriga deltagare
Gunnar Björklund, fastighetschef
Sophia Vikström, förvaltningschef
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Upphandlingsutskott

Ärenden

Sid

§3

Val av justerare

4

§4

Lindgården: Ombyggnad till kontor och boende för ensamkommande
flyktingbarn

5
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§3

Dnr SBN 2014/3

Val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och Bo Carlsson (C) utses att
jämte ordföranden justera protokollet.
_________
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§4

SBN 2013/125

Lindgården: Ombyggnad till kontor och boende för ensamkommande flyktingbarn
Ärendebeskrivning
Gunnar Björklund fastighetschef redogör i ärendet gällande ombyggnad av Lindgården till
kontor och boende för ensamkommande flyktingbarn.
Lokalerna anpassas för ensamkommande flyktingbarn, elevhälsan, jobbtorget och till
konferensrum.
Gunnar Björklund fastighetschefen redogör för inkomna anbud, projektkostnad,
finansiering och hyresinktäkter,
Den totala kostnadskalkylen har ökat, sen tidigare information på grund av att
arbetsrapporten inte var helt färdig.

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslutar
att återremittera ärendet till fastighetsutskottet för ytterligare utredning och
att ärendet åter tas upp i nästa fastighetsutskott.
att uppdra till fastighetschefen att utreda andra alternativ.
____________

Protokollsutdrag
Socialförvaltningen
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