
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-04-12 

Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 april 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 12 april 2016 kl. 10:00-10:15 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§ 30 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Dzenita Abaza (S) 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Ingemar Einarsson (C) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Anders Andersson 
ordförande  
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Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-04-12 

 
§ 30 

Upphandling av ombyggnad av tillagningskök vid 
Barkestorpsskolan 
Dnr KS 2016/0259 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2016. 

Bakgrund 
Barkestorpsskolans tillagningskök byggdes 1988. Köket anpassas nu efter 
dagens krav på flöde, utrustning och förvaringsbehov. Kapaciteten i köket 
utökas och klarar därmed av att producera mat till alla elever i Smedby. 
Planeringen går i linje med skolans tankar att samla skolverksamheten till färre 
enheter. Med ett gemensamt kök och matsal på Barkestorp frigörs nuvarande 
kök och matsalsyta på Dörbyskolan, Tiltvägen, som kan användas till 
skollokaler. Även köket på Skolvägen kan avvecklas. För att hela denna 
förändring ska kunna genomföras kommer en utökning av matsalen på 
Barkestorp med ca 60 sittplatser att krävas i ett nästa steg. 
 
Att avveckla köken på Tiltvägen och Skolvägen kommer att ge stora 
möjligheter till besparingar för kostverksamheten. Genom att samla alla 
portioner i ett kök istället för tre medges en effektivare produktion som kräver 
mindre bemanning i köket (1,5-2 tjänster).  
 
Kökets bruttoarea på Barkestorp uppgår till ca 180 m² och byggnadsytan för 
nytt miljöhus samt vagnsförråd är 56 m².  
 
Byggstart beräknas ske vecka 18, 2016. Färdigställande beräknas till vecka 51, 
2016. Bygglov är beviljat. 
 
Upphandlingsform: Generalentreprenad. Storkök samt styr- och övervakning 
är upphandlade som delad entreprenad. 

Överläggning 
Mats Borg, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen och teckna avtal med följande leverantörer för 
ombyggnad av tillagningskök vid Barkestorpsskolan:  
 
Generalentreprenad: Hansa Byggservice AB (org.nr. 556760-8319) 
Storköksentreprenad: Triator Storkök AB (org.nr. 556580-7970) 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
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