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Upphandlingsutskott

Plats

Rum 225, 2:a våning, Sundsgatan 29, Kommunhuset

Tid

Torsdagen den 15maj, 2014 kl: 08:00 – 08:30
Mötet ajourneras till kl. 11:30 ( forts. § 17.)
kl: 11:30 – 12:00

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Bo Carlsson

Paragrafer

§ 15-17

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
2014-05-15

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2014-05-16
2014-06-09

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 Wiklund (MP)

Ersätter
Benny Augustsson (S) vice ordf.

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

Ärenden

Sid

§ 15

Val av justerare

4

§ 16

Upphandling: Lindgården kv. Krassen 8, Ombyggnad för kontor

5

§ 17

Upphandling: Nybyggnation kv. Hönan 1, Belfragegatans förskola

6
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§ 15

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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§ 16

SBN 2013/125

Upphandling: Lindgården, Kv. Krassen 8, ombyggnad för kontor
Ärendebeskrivning
Upphandlingsutskottet beslöt 2014-03-06, § 4 att återremittera ärendet till
fastighetsutskottet för ytterligare utredning och att ärendet åter tas upp i nästa
fastighetsutskott.
Fastighetsutskottet beslöt 2014-04-01, § 24 att uppdra åt fastighetsenheten att ta upp
ärendet i upphandlingsutskottet för att verkställa upphandlingen av ombyggnaden under
förutsättning att erforderliga hyresgarantier föreligger.
På dagens sammanträde redogör Gunnar Björklund fastighetschefen i ärendet gällande
upphandling av ombyggnad Lindgården, Kv. Krassen 8 ombyggnad för kontor.
Socialförvaltningen och barn och ungdomsförvaltningen har accepterat hyreskostnad enligt
förfrågan. Samordningsvinster kan väntas om enheterna samlas på ett och samma
våningsplan i Lindgården eftersom Elevhälsan, Barn och ungdomsförvaltningen och
Jobbtorget, Socialförvaltningen samarbetar i ärenden.
Fastighetschefen informerar om sammanställning av inkomna anbud enligt förfrågan
avseende etapp 2, 3, 4. Ensamkommande barn på Lindgården är inte längre aktuellt.
Diskussion förs.
Bo Carlsson (C) önskar att till protokollet bifoga en protokollsanteckning för att beskriva
de förhållanden som har varit i ärendet.
Åsa Johansson (S) ansluter sig till protokollsanteckningen.
Anders Wiklund (MP) önskar att till protokollet också bifoga en protokollsanteckning.
Ordföranden medger att protokollsanteckningar bifogas till protokollet.
Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslutar
att tilldela Bygg-Lars totalentreprenaden, 6 933 000 kronor
att fastighetschefen får i uppdrag att beställa totalentreprenaden.
____________
Bilaga:
Protokollsanteckning från Bo Carlsson (C), Åsa Johansson (S) och Anders Wiklund (MP)
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§ 17

SBN 2013/243

Upphandling: Belfragegatans förskola
Ärendebeskrivning

Gunnar Björklund fastighetschefen redogör i ärendet gällande upphandling av
nybyggnation Belfragegatans förskola.
Fastighetschefen informerar upphandlingsutskottet om kostnader, förfrågningsunderlag och
att optionspris begärs avseende följande tilläggsarbeten som solceller, värmeåtervinning
och snösäkerhet.
Diskussion förs.
Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslutar
att godkänna de administrativa föreskrifterna i förfrågningsunderlaget daterat,
2014-05-19 och
att uppdra till fastighetschefen att påbörja anbudsprocessen.
____________
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