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Bodens kommun
SammanträdesProtokoll
Sammantrådesdatum

2015-04-15

Fastighetsnämnden

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Justerare

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Ordförande

Justerare

manträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Fastighetsförvaltni ngen, Kvarngatan 4 201 5-04-15, klockan 1 4: 00-1 5. 30

Ledamöter
Anders Pettersson (KD)

Per-Ulf Sandström (M)
Linda lsaksson (M)
Glenn Blom (S)
Christer Bergdahl (NS)

Tjänstgörande ersåttare

Maeda Lisnic (MP)
Rigmor Astrom (M)
Robert von Shantz (M)

Conny Bergwall, förvaltningschef, Annika Lindström, sekr

Linda lsaksson (M)

Fastig hetsförvaltni n gen 201 5-04-17

Paragrafer

ndf--tt-"Annika Lindström

Anders Pettersson

Linda lsaksson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkånnagetts genom anslag

Fastig hetsförvaltn ingen

2015-04-15
Datum då anslaget tas ned

2015-04-17 2015-05-13

Fastig hetsförvaltni ngen

Annika Lindström
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Bodens kommun
Sammanträdes Protokoll
Sammantrådesdatum

2015-04-15

Fastighetsnämnden

Ärendelista

S 1 1 lnformationer.."".'.'..'

$ 12 Fastighetsförvaltningen, budgetförslag 2016-2018 """""'
S 13 Fastighetsnämndens sociala villkor i upphandling av städentreprenad
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Bodens kommun

Fastighetsnämnden

S 11 lnformationer

SammanträdesP rotokol I

Sammanträdesdatum

2015-04-15

1 Upprustningsföreläggande lirendenr: 63 8- 1 4, Sävast 6 :4 1

FN 2015/13
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Bodens kommun
SammanträdesProtokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-15

Fastighetsnämnden

s 12 Fastighetsförvaltningen, budgetförslag 2016'2018
FN 2015/14

Fastighetsnäm ndens beslut
1 . Fastighetsnämnden fastställer budgetförslag 201 6-20 18.

2. Budgetforslaget lämnas till ekonomikontoret för fortsatt pfocess av

strategiska Planen.

Reservationer

Linda Isaksson (M) och Per-Ulf Sandström (M) lämnar blank reservation'

Beskrivning av ärendet
Fastighetsförvaltningen har upprättat budgetförslag för perioden 2016-2018

Budg-etförslaget innðhåller styrkort med utgångspunkt från det

komäunöveigripande styrkortet, nuläge p å ej avrapporlerade uppdrag,

lorsl ag på nyã uppdrag verksamhetsflorändrin gar o ch investeringsbehov'

Budgetftirslaget lämnas efter godkännande till ekonomikontoret för foftsatt

process av strategiska Planen'

Förslaget har ftirhandlats enligt medbestämmandelagen MBL $ 11 den 13

april2015.

För genomförande
Ekonomikontoret
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Bodens kommun
SammanträdesProtokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-15

Fastighetsnämnden

s r3 Fastighetsnämndens sociala villkor i upphandling av

städentrePrenad
FN 2015/15

Fastig hetsnämndens besl ut

Fastighetsnämnden fastställer forslag till sociala villkor i upphandling av

städentreprenad.

Reservationer

Linda Isaksson (M) och Per-ulf sandström (M) reserverar sig mot beslutet'

Beskrivning av ärendet

Bodens kommun ska genomföra en ny upphandling av städentreprenad

under våren 20 1 5 med avtalsstart den 1 november 201 5 '

I den strategiska planen för 201 5 -2017 anges såsom ett strategiskt mål att

kommunen ska tillämpa sociala kriterier vid upphandling._Med sociala kfav

avses kontraktsbestammelser avseende samhäilsansvar och social hållbarhet'

Det innebär att kommunen har möjlighet att ställa krav på att

anbudslämnafna och den senare arftagnaleverantören ska uppfylla vissa

villkor inom ovan angivna områden, èxempelvis stimulansåtgärder för

långtidsarbetslösa. gãdens kommun har angett att ett av de prioriterade

fokirsområdena från och med 2016 är integration for människor med

utländsk bakgrund.

Fastighetsförvaltningen har upprättat ett dokument med sociala villkor för

upphandling av städentrePrenad.

Förslaget har förhandlats enligt medbestämmandelagen MBL $ 11 den 23

per-ulf sandström (M) och Linda Isaksson (M) yrkar att ärendet

återremitteras och beslut tas vid nästa sammanträde med fastighetsnämnden'

Glenn Blom (S) och Christer Bergdahl (NS) yrkar bifall till förslaget samt att

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde'

Ordfloranden ställer forslagen mot varandra och finner att fastighetsnämnden

beslutar enligt Glenn Bloms (S) och christer Bergdahls (NS) förslag'

mars 2015.

Yrkanden

För genomförande
F asti ghet s flo rv altni n gen
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