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Upphandlingsutskott

Plats

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

Tid

Torsdagen 11 december, 2014 kl: 13:00 – 13:30

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Bo Carlsson (C)

Paragrafer

§ 31-32

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
2014-12-11

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2014-12-17
2015-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott,
Sundsgatan 29, Vänersborg

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

Birgitta Andersson
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Närvarolista
Beslutande
Christer Thobiasson (M) ordförande
Benny Augustsson (S) vice ordf.
Bo Carlsson (C) 2 vice ordförande
Åsa Johansson (S)

Ersätter

Anders Viklund (MP)

Övriga deltagare
Tünde Petersson, kommunjurist
Gunnar Björklund, fastighetschef
Sten Nilsson, omsorgschef
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid

§ 31

Val av justerare

4

§ 32

Upphandling av totalentreprenad: Mörtvägens gruppbostad

5
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§ 31

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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§ 32

SBN 2013/180

Upphandling av totalentreprenad: Mörtvägens gruppbostad
Ärendebeskrivning
Fastighetschefen redogör i ärendet gällande upphandling av totalentreprenad Mörtvägens
gruppbostad.
Bygglov finns.
Några grannar har överklagat bygglovet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog yrkandet
om inhibition, det vill säga att bygglovet omedelbart ska upphävas.
Grannarna har överklagat Länsstyrelsens beslut och begär att Mark och miljödomstolen
prövar ärendet och begär på nytt omedelbar inhibition.
Kommunjuristen informerar i ärendet och att bostäder är förenligt med detaljplanen.
Omsorgschefen informerar att socialnämnden är i behov av bostäder. Kommunen ska följa
särskilt service enligt lagen om LSS. Om inte kommunen kan tillgodose behovet kan
kommunen komma att få betala straffavgift, vite.
Socialförvaltningen har godkänt kommande hyra för bostaden.
Fyra stycken anbud har inkommit och Bertil Johanssons i Mellerud Byggnads AB lämnade
anbud med lägst pris.
Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslutar
att eftersom det föreligger ett akut behov av bostäder från socialnämnden beslutar
upphandlingsutskottet att tilldela Bertil Johanssons i Mellerud Byggnads AB
totalentreprenaden på 6 988 000 kronor
att ge fastighetschefen i uppdrag att beställa totalentreprenaden av Bertil Johanssons i
Mellerud Byggnads AB, först då kommunstyrelsens beslut vunnit laga kraft om att
projektet tilldelas äskade medel.
____________
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