Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-15

§ 110: Upphandling av kost- och städtjänster
Dnr 18KS184

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att upphandlingsmodellen ska återremitteras enligt motiv som i dagsläget omfattas
av sekretess

Ärendebeskrivning
Gävle Kommun har ansvar för att en näringsriktig och kvalitativ måltid serveras för
såväl unga som äldre inom de verksamheter kommunen ansvarar för samt att
kommunen får en god städverksamhet med minimal miljöbelastning men som ger
lokaler som både upplevs och är rena.
Kommun har sedan 2004 haft stora delar av kost och städ verksamhet utlagd på
entreprenad där Sodexo AB varit ensam entreprenör.
Inför kommande avtalsperiod krävs nya angreppssätt för att öka konkurrens och
kostnadskontroll. Därmed planeras för förändringar i avtalsstruktur och upplägg.
Det är också viktigt att kommande avtal möter upp att Gävle växer.
Med hänsyn till upphandlingssekretess presenteras materialet på
kommunstyrelsens möte.
Inlägg i ärendet
Helene Åkerlind (L), Måns Montell (M), Therese Metz (MP), Hans Wahlström (S),
Tord Fredriksen (V), Åsa Wiklund Lång (S), Richard Carlsson (SD), Patrik
Stenvard (M), Gin Akgül Hajo (V), Jörgen Edsvik (S), Ahmed Amin (S)

Yrkanden
Helene Åkerlind (L) yrkar på ordförandens förslag att godkänna
upphandlingsmodellen
Therese Metz (MP) yrkar på att upphandlingen ska återremitteras med
sekretessbelagda motiv
Justerare
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Motiven finns beskrivna i tillagt dokument

Beslutsgång
Ordföranden ställer de två yrkanden mot varandra. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut.
Omröstning begärs.
De som röstar enligt ordförandens och Helene Åkerlinds (L) yrkande röstar ja, de
som röstar på Therese Metz (MP) förlag röstar nej. Kommunstyrelsen beslutar med
7 nej-röster och 6 ja-röster att Therese Metz (MP) yrkande om återremiss ska gälla.
Redovisning av röster:
Röstandes enligt ordförandens och Helene Åkerlinds (L) yrkande (JA)
Helene Åkerlind (L), Måns Montell (M), Margareta Larsson (M), Margaretha
Wedin (C), Jan Myléus (KD), Patrik Stenvard (M)
Röstandes enligt Therese Metz (MP) yrkande (NEJ):
Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund Lång (S), Ahmed Amin (S), Mona Kolarby (S), Gin
Akgül Hajo (V), Therese Metz (MP), Richard Carlsson (SD)

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 18KS184-1
 Information - Kost och städ 2019, dnr 18KS184-2
 Borttagen på grund av sekretess, dnr 18KS184-3

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sida 2 av 2

