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Upphandlingsutskott

Plats

Konf.rum 522, 4:e våning Vänersborgs kommun

Tid

Torsdagen den 9 februari, 2017 kl: 13:15-16:20
Ajournering kl. 13:40 – 15:35

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Peter Göthblad (L)

Paragrafer

§ 3-5

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson

Ordförande

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

Benny Augustsson (S)

Justerande

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

Peter Göthblad (L)

________________________________________________________________________________

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

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott
2017-02-09

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

2017-02-15
2017-03-09
Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott,
Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

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

Birgitta Andersson
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Närvarolista
Beslutande
Benny Augustsson (S) ordförande
Peter Göthblad (L) vice ordf
Anders Wiklund (MP)

Ersätter

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Gunnar Björklund, fastighetschef
Bengt-Åke Andersson, fastighetsförvaltare
Anna-Karin Svensson, kostchef
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid

§3

Val av justerare

4

§4

Information: Upphandling Rånnum skola

5

§5

Information: Upphandling Livsmedel

6
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§3

Dnr SBN 2017/1

Val av justerare
Ordförande Benny Augustsson (S) öppnar sammanträdet och Peter Göthblad (L) utses
att jämte ordföranden justera protokollet.
_________
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§4

Information: Rånnum skola
SBN 2017/46
Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslut
Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslutar att notera informationen.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen gav 2016-04-06 fastighetsenheten i uppdrag att
projektera och upphandla ombyggnad av befintliga lokaler innehållande lokaler för
Fritidshem skola och personalutrymme till Rånnum skola. I uppdraget fanns också att
göra nödvändiga insatser för utvändig mark, tillgängliganpassa lokaler samt se över
nuvarande media anslutning (vatten, värme, avloppssystem) för befintlig byggnad.
Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för ombyggnadsarbeten 2016-10-18.
Utredning har gjorts av tjänstemän på Barn- och Utbildningsförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen där man kommit fram till en ombyggnad till Fritidshem
skola.
Sändlista
Förvaltningschef, fastighetschef, Fastighetsförvaltare
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§5

Information: Upphandling livsmedel
SBN 2017/36
Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslut
Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslutar att notera informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kostchefen redogör för kommande upphandling nuvarande upphandling är förlängd till
30/4, 2018. Kommande upphandling sker i samarbete mellan sju kommuner eventuell
även Uddevalla kommun kan komma att samarbeta med upphandlingen.
I samarbetet kommer gemensamma mål, hållbarhet tas upp.
Diskussion förs, önskemål/krav från politiken bl.a. frågan om närproducerat.

Sändlista
Förvaltningschef, Kostchef
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