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§88 Dnr FN 1809729-

Val av justerare

Beslut
Elisabeth Unell (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§89 Dnr FN 1809730-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.

2. Inga ärenden är offentliga vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls och därmed utgår punkten med rubriken Övriga 
frågor i kallelsen.

Justerandes sienatur Utdrassbestyrkande
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§90 Dnr FN 2022/00171-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Städtjänster gällande skola och förskola, 
område 1:1

Beslut
Upphandling och tecknande av direktupphandling ska genomföras avseende 
städtjänster område 1:1.

Ärendebeskrivning
Nuvarande avtal 2022/00209 hävdes 2022-04-04, och ett nytt avtal för att 
täcka det aktuella behovet av städtjänster fram till dess att nytt ramavtal 
tecknats.

Tider: Område 1:1 -2022-05-01 tom 2023-06-30

Idag har staden andra avtal med RIMAB, och är därmed bekanta med 
stadens städavtal och dess kravställningar enligt INSTA800.

Förutsättningar och kravställningar utgår från tidigare ramavtal.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:

Upphandling och tecknande av direktupphandling ska genomföras avseende 
städtjänster område 1:1.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Upphandlingsenheten

Justeranctes signatur Utdraasbestvrkande
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§91 Dnr FN 2022/00173-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Städtjänster gällande skola och förskola, 
område 1:3 samt 1:7

Beslut
Upphandling och tecknande av direktupphandling ska genomförande 
avseende städtjänster område 1:3 samt 1:7.

Ärendebeskrivning
Nuvarande avtal 2022/00209 hävdes 2022-04-04, och ett nytt avtal för att 
täcka det aktuella behovet av städtjänster fram tills dess att nytt ramavtal 
tecknas.

Tider: Område 1:3 samt 1:7 - 2022-04-18 tom 2023-06-30.

Idag har staden avtal med Inspira inom andra städområden, och de är därmed 
bekanta med stadens städavtal och dess kravställningar enligt INSTA800. 
Inspira har även god verksamhet- och lokalkännedom av område 1:3 samt
1:7.

Förutsättningar och kravställningar utgår från tidigare ramavtal.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:

Upphandling och tecknande av direktupphandling ska genomförande 
avseende städtjänster område 1:3 samt 1:7.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Upphandlingsenheten

Justerandes sis Utdraesbestvrkande
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§92 Dnr FN 2022/00175-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Städtjänster gällande skola och förskola, 
område 1:8 samt 1:2

Beslut
Upphandling och tecknande av direktupphandling ska genomföras avseende 
städtjänster område 1:8 samt 1:2.

Ärendebeskrivning
Nuvarande avtal 2022/00209 hävdes 2022-04-04, och ett nytt avtal för att 
täcka det aktuella behovet av städtjänster fram till dess att nytt ramavtal 
tecknats.

Tider:

Område 1:8 - 2022-04-25 tom 2023-06-30.

Område 1:2 - 2022-05-09 tom 2023-06-30.

Idag har staden andra avtal med Rengörare Näslund, och är därmed bekanta 
med stadens städavtal och dess kravställningar enligt INSTA800.

Förutsättningar och kravställningar utgår från tidigare ramavtal.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:

Upphandling och tecknande av direktupphandling ska genomföras avseende 
städtjänster område 1:8 samt 1:2.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Upphandlingsenheten

Justeran^es signatur Utdragsbestyrkande
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§93 Dnr FN 2022/00060-2.6.1

Beslut - Ändring i upphandlingsförfarande - Ramavtal avseende 
städtjänster för skola och förskola, område 1:4, 1:5 och 1:6

Beslut
Tilldelningsförfarandet justeras. En leverantör kan endast tilldelas ett av två 
avtalsområden.

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden fattade anskaffningsbeslut 2022-03-22 för upphandling 
av ramavtal avseende Städtjänster avseende område 1:4, 1:5 och 1:6 Skola 
och Förskola

Upphandlingen är uppdelad i följande avtalsområden:

Avtalsområde 1: innefattar städområde 1:4 

Avtalsområde 2: innefattar städområde 1:5 och 1:6.

P g a. korrigeringar av ritningsunderlag så har denna upphandling inte 
annonserats ännu. Förvaltningen avser därför att justera tilldelningsprincipen 
i underlaget innan annonsering.

Justeringen i tilldelningsförfarandet innebär att en leverantör kan endast 
tilldelas avtalsområde 1 eller 2.

Förändring görs för att undvika att hamna i en eventuell likande situation 
som nu råder pga. hävt städavtal där många av stadens objekt/verksamheter 
berörs.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:

Tilldelningsförfarandet justeras. En leverantör kan endast tilldelas ett av två 
avtalsområden.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Upphandlingsenheten

Justerandes signatur 7 Utdragsbestvrkande


