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Fastig hetsfórvaltni n gen Kvarngatan 4, 1 4. 00-1 5. 30

Ledamöter

Anders Pettersson (KD)
Sonia Harr (S)
Per-Ulf Sandström (M)

Tjänstgörande ersättare
Glenn Blom (S)

Conny Bergwall, fórvaltningschef,
Lena Nilsson, administrativ chef
Thomas Aström, Teknisk chef
Samuel Lundkvist, projektledare

Sonia Harr

Fastig hetsfórvaltn ingen

Annika

Å.;c¿gVh

5..** //.d^--
Sonia Harr

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ¿ir justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag.

Fastighetsnämnden

2016-04-26

2016-04-26 Datum då anstaget tas ned

FastighetsfÖrvaltn ingen

Annika L¡ndström

Underskrift

2016-05-23
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$ 9 lnformat¡oner

. Granskning revision BodenRaketen 2016

. Förvaltningschefensrapport

¡ Månadsrapport
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Fastighetsnämnden

$10 Antagande av styrdokument, Trygghet och säkerhet
FN2016/20

Fastig hetsnäm ndens besl ut
Fastighetsnämnden antar Fastighetsförvaltningens lokala beredskapsplan

Beslutsunderlag

Lokal beredskapsplan 2016-03-22, se bilaga

Beskrivning av ärendet
Fastighetsförvaltningen berörs inte av delprogram LSO. Eventuellt kan
förvaltningen beröras om någon av förvaltningarna, Socialförvaltningen,
Kultur Fritid och Unga, Tekniska förvaltningen eller Räddning och
beredskap vill genomföra åtgärder som delvis ligger inom
Fasti g hetsförvaltn ingens ansvarsom råde.

Beredskapsplanering enligt LEH som är en del av kommunens samlade
krisberedskap har alla förvaltningar uppdrag att göra. Lokal beredskapsplan
för F asti g h etsförv altn i n ge n är Fastig hetsförvaltn i ngens dokument som
redovisar de kriser som kan uppstå och hur de skall hanteras av
Fasti g hetsförva ltnin gens personal.

Bilaga Fastighetsförvaltningens lokala beredskapsplan

,rH-



Sammanträdesprotokoll

Bodens kommun Sammantrådesdatum

2016-04-20

Fastighetsnämnden

$l 1 Budgetförsla g 2017 -2019
FN 2016/21

Fastighetsnäm ndens besl ut
Fastig hetsnäm nden faststäl ler Budgetförslaget för 20 17 -201 I

Reservationer

Per-Ulf Sandström (M) lämnar blank reservation

Beskrivning av ärendet
Fastighetsförvaltningen har upprättat förslag till budget för 2017-2019.
Förslag till budgeten 2017-2019 har förhandlats enligt medbestämmande
Lagen MBL S 11 den 11 april 2016.

Bilaga 1 förslag till budget 2017-2019

Bilaga 2 MBL $ 11 Protokoll

För kännedom

Ekonomikontoret
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Sammanträdesprotokoll

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-04-20

Fastighetsnämnden

$1 2 Kostnadsuppföljning städenheten
FN2o16t22

Fastig hetsnäm ndens besl ut
. Fastighetsnämnden uppdrar till fastighetsförvaltningen att omfördela

2 000 tkr från städenheten till planerat underhåll.

. Fastighetsnämnden uppdrar till fastighetsförvaltningen att justera
upp hyresnivåerna och sänka städkostnaderna i samband med
översyn av internhyresavtalen och upprättande av separata
städavtal.

Beskrivning av ärendet
From 2015-1 1-01 är städentreprenaden upphandlad för ytterligare 3 år.
Fastighetsnämnden ekonomiska ufall för 2015 indikerar ett visst överskott
inom städenheten. Fastighetsförvaltningen arbetar med ytterligare
effektiviseringar inom den del av städenheten som bedrivs i egen regi. Det
kan finnas möjligheter att sänka den interna städkostnaden med några
procent.

Vid fastighetsnämndens möte 2016-02-17 $ 3 erhöll fastighetsförvaltningen
följande uppdrag.

Att fastig hetsnäm nden uppdrar till fastig hetsförvaltningen att följa
kostnadsutvecklingen inom städenheten under kvartal 1 2016.

Att till fastighetsnämndens sammanträde den 20 april föreslå eventuella
sänkningar av gällande städkostnader.

Prognos för 2016

Städkostnader Verksamhet Bedömd effektiviserins
Förskolor 71105 679000
Skolor 71104 587000
Kontorsfastigheter 71108 426000
Fritidsfastigheter 71107 7000
Sporthallar 7 1107 1 31 000
Sociala fastiqheter 7 1112 174000
Summa 2004000

Under mars har förvaltningen genomfört en MBL $ 11 förhandling med
Kom m unal, Fastig hetsförvaltnin gen m i nskar antalet tjänster på städen heten
med 2,6 heltider from 2016-04-01 . Nerdragningen är genomförd i samband
med pensionsavgångar.
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Fastighetsnämnden

Effektivisering och avverkningsgrad framgår av bilaga.

Under det första kvartalet 2016 redovisar städ ett överskott på ca 500- 550
tkr. Prognos för 2016 ligger på ca 2 000 tkr bättre än budget.

Samråd har skett med berörda förvaltningar och det finns en gemensam syn
att överskottet bör läggas på underhållsåtgärder.

Fastighetsförvaltningen föreslår att fastighetsnämnden omfördelar pengarna
till planerat underhåll. Omfördelningen sker i samband med planerad
översyn av samtliga internhyresavtal och upprättande av separata städavtal.

Bilaga städ

Utdragsbestyrkande /

TV
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Fastighetsnämnden

$1 3 Redovisning av delegationsbeslut
2016123

Fastighetsnäm ndens beslut
Fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats i protokoll den 20 april2016 S 13.

Sammanfattning
Fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
fastig hetsförvaltn i n gens tjänstemän i enlig het med fastig hetsnäm ndens
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till fastighetsnämnden.

Personalärenden
o Anställning av projektledare Samuel Lundkvist 4 april2016 enligt

punkt 1:2 i delegationsordningen.

Ekonomifrågor
. Omdisponering mellan investeringsprojektet, Statshusets

fönsterpartier till investeringsprojektet, Tak och fasad enligt 2:3 i

delegationsordningen.

Upphandling
. Ramavtal för WS-arbeten har tecknats med 3 leverantörer

tilldelande enligt nedan rangordning:

. Nr 1 Johanssons rör

. Nr 2 Gunnar Karlsen(GK)

. Nr 3 Boden rör

Ramavtal fràn2016-04-01 till 2018-03-31 exklusive förlängning 1+1
år.

r Nordpoolen vattenrutschkanor tilldelades Sweden Hydro Sport AB
(3,8 mkr).

o Selektiv rivning av Lundagårdskolan, optioner Sävast 6:41, mark
återställning tilldelats NYAB AB (1,Smkr exklusive option ca 0,4mkr),
enligt 3: 1 i delegationsordningen.

Signatur

fff'tv
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Fastighetsnämnden

Administrativa frågor
. På uppdrag av utbildningsförvaltningen har avtal tecknats Hemfosa

PD AB (Polishuset). Vi hyr ut 516 kvm lokalyta, avtalstiden är 2016-
05-01 -2019-04-30. Hyreskostnad 506 000:-/år och ett tillägg för el
med 60: - kvm, enligt punkt 4:3 i delegationsordningen.

/ Expedierat S¡gnatur
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