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Fastighetsnämnden

Arendelista

$1 lnformationer

$2 Ersättning av personalparkering Enen

$3 Fastighetsförvaltningens tilldelning av kommunala bostadslägenheter

$4 Verksamhetsberättelse 20 1 6 ...............

$5 Miljökrav vid nybyggnation.....

$6 Prioriteringar investeringar.....

$7 Kostnadsuppföljning lokalvården ..,.......,.......

$8 Redovisning av delegationsbeslut

I november beslutades sammanträdesplanen för 2017. Mötet den I februari
skulle startas klockan 13:00.

Mötet den 8 februari ajournerades till klockan 14:00 pågrund av att
majoriteten ville ha gruppmöte.

Rigmor Aström (M) motsätter sig att majoriteten har gruppmöte på
sammanträdestid.
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Fastighetsnämnden

$1 lnformationer

. Fastighetsnämndens ansvarsutövande 2016

o lntäkter och kostnader per aktivitet

o Fastighetsförvaltningens chefrapport
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$2 Ersättning av personalparkering Enen
FN2017/5

Fastighetsnäm ndens beslut
1. Fastighetsnämnden uppdrar till fastighetsförvaltningen att genomföra

förändringar enligt förslag till beslut p 1-5 i bilagan,

2. Fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till
personalkontoret att ta med kriterier för parkeringar i strategin för
resor.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Under några år har det varit aktuellt med att bebygga kvarteret Enen och nu
har avtal tecknats med en exploatör. Kommunfullmäktige har beslutat att
anta ny detaljplanen för området, planen är överklagad till mark och
miljödomstolen.

Fastighetsförvaltningens bedömning är att exploatören kan komma att
påbörja byggandet tidigast sommaren 2017. Parkeringsytan kommer att
ianspråktas för bostadsbyg gande. Parkeri ngsbehovet för tjä nstebi la r,
personalparkeringar och besöksparkeringar på Enen måste lösas på annan
plats.

Bilaga
Utredning ersättning av personalparkering Enen

/ Expedierat
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$3 Fastighetsförvaltningens tilldelning av kommunala
bostadslägenheter

FN2017/8

Fastighetsnäm ndens beslut
Fastighetsnämnden fastställer den del av "Rutin för uthyrning av lokaler och
bostäder" som behandlar och styr hur vi tilldelar bostäder enligt
allmännyttans principer i Bodens Kommun avseende

1.2:4 Kredit och referensprövning bostäder

2.2:7 Avtalsskrivning Bostadslägenheter

Yrkande från Robert von Schantz (M) att ändra texten i bilagan: Rutin för
uthyrning av lokaler och bostäder. Det ska framgå att det är förfallna skulder
hos kronofogden istället för oreglerade skulder.

Fastighetsnämnden tillstyrker yrkandet.

Beskrivning av ärendet
För avtal med fysisk person gällande förstahandskontrakt med Bodens
Kommun som hyresvärd saknas idag rutiner och riktlinjer

Bilaga:
Rutin för uthyrning av lokaler och bostäder.
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$4 Verksam hetsberättelse 2016
FN2017/10

Fastighetsnäm ndens besl ut
1. Fastighetsnämnden fastställer verksamhetsberättelsen samt intern

kontrollplan för 2016.

2. Fastighetsnämnden fastställer investeringsredovisningen för 201 6

samt förslag till tilläggsbudget för 2017.

3. Fastighetsnämnden fastställer förslag till nyttjande av över- och
underskottsfond,

Beskrivning av ärendet
Fastighetsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse,
investeringsredovisning samt förslag till nyttjande av över- och
underskottsfond. I verksamhetsberättelsen redovisas nämndens
måluppfyllelse. Driftredovisningen visar ett överskott jämfört mot budget
med 2,4 mkr vilket motsvarar 27,97 %. Överskottet beror på att
kapitaltjänstkostnaderna blivit för högt beräknade på grund av att projekten
flyttats framåt i tiden,

lntäkterna àr 5,2 mkr högre än budget detta beror på vidarefakturering av
kostnader 2,0 mkr, högre hyresintäkter 1,3 mkr samt försäkringsersättning
och bidrag 1,9.

Personalkostnaderna är 1,4 mkr lägre än budget vilket till största delen är
hänförligt till lokalvården. Även administrationen har haft lägre
personalkostnader på grund av vakanta tjänster,

Övriga verksamhetskostnader är 6,7 mkr högre än budget vilket till största
delen kan förklaras med stora kostnader för reparationer av fastigheterna.
Det löpande underhållet överstiger budget med 1 1,7 mkr. Trots detta har en
hög nivå kunnat hållas även på det planerade underhållet och kostnaderna
per m' ligger på samma nivå som föregående år, 68 kr. De totala
nettokostnaderna för fastighetsnämnden har kunnat hållas inom budget och
bättre än så genom att övriga kostnader och intäkter gett positiva överskott.

Fastighetsnämnden beslutar årligen om en intern kontrollplan inom
nämndens ansvarsområde. Förvaltningen ansvarar för att rapportera utfallet
av kontrollerna till nämnden vid årets slut. Förvaltningen har genomfört
kontrollerna i 2016 års internkontrollplan. Awikelser har identifierats inom
området köptrohet. Förvaltningen har för varje kontrollområde angett redan
påbörjad åtgärd eller förslag på åtgärd för att åtgärda avvikelsen.

lnvesteringsredovisningen för 2016 visar ett överskott gentemot budget med
40,9 mkr. Projekten har inte kunnat genomföras i den takt som planerats.
Huvudorsaken är att det åtgår stora resurser för att undersöka, förbereda

Expedierat
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och projektera åtgärderna innan entreprenaden upphandlas. Teknikenheten
har haft 100 o/o personalomsättning under året.

Den föreslagna tilläggsbudgeten för 2017 uppgår till 33,8 mkr. Syftet är att
finansiera redan påbörjade projekt som inte hunnit genomföras under året.

översikt investeringar, mkr

Overskott i nvestering ar 20 1 6 40,9

Avgår överskott på investeringar
som slutredovisas

-3,1

Aterstående överskott 37,8

Pågående investeringar som
föreslås överflyttas via
tilläggsbudget

33,8

Förslag till tilläggsbudget 201 7 33,8

Driftöverskottet på 2,4 mkr föreslås användas för åtgärder i fastigheterna för
att förbättra tillgängligheten i kommunens lokaler. Detta i enlighet med den
tillgäng lig hetsi nventering som utförts u nder 20 1 6.

Bilagor
Verksamhetsberättelse för àr 2016
Uppföljning av intern kontrollplan 2016
lnvesteringsredovisning för 2016 samt tilläggsbudget för 2Q17

Förslag till nyttjande av över- och underskottsfond

För kännedom
Ekonomikontoret
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55 M¡ljökrav vid nybyggnat¡on
FN2017/9

Fastig hetsnämndens beslut
1. Fastighetsnämnden beslutar att vid nybyggnationer av kommunala

lokaler skall fastigheten uppfylla målsättning miljöbyggnad Silver.

2. Fastighetsnämnden uppdrar till Fastighetsförvaltningen att utvärdera
byggvarudatabaserna och återkomma med ett förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
I samband med nybyggnationer skall slutbetyg SILVER uppnås på
kommunala lokaler. Följande indikatorer skall alltid kravställas till
målsättning SILVER:

- Energianvändning
- Ljudmiljö
- Fuktsäkerhet

Beroende på vilken typ av verksamhetslokal som skall byggas, väljs
ytterligare indikatorer med målsättning SILVER eller GULD så att slutbetyg
SILVER uppnås för fastigheten. Beslut om certifiering tas särskilt för varje
projekt.

Bilagor
Miljökrav vid nybyggnation
Miljöbyggnad sammanställ ning

natur
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$6 Prioriteringar investeringar
FN2017t7

Fastig hetsnäm ndens beslut
Fastighetsnämnden beslutar att fastställa rutin för prioritering 3 års
projektplan, byggprojekt

Beskrivning av ärendet
Fastighetsförvaltningen kan konstatera att u nderhållsbehovet är relativt
omfattande i huvuddelen av det kommunala fastighetsbeståndet och det
krävs årliga prioriteringar för att fördela tilldelade investeringsmedel.

Fastighetsförvaltningen har tagit fram en rutin för prioritering av
investeringar i den 3-åriga projektplanen

Steg I Prioriteringsgrupperingar

Alla projekt oavsett stora eller mindre projekt är placerade under
någon prioritetsgrupp enligt nedan.

Prioritetsgrupperna är följande och ordnade i prioritetsordning
A har alltså högre prioritet än 81. 81 högre än 82 osv.

Priogrupperna är:

A Risk för liv o lem samt Lagar och förordningar
81. Akut, annars stora kostnader
B.2. Energibesparing,väsentligunderpayofftiden(innehåller

underhåll)

Utemiljö
Fastighetsbehov och Hyresgästbehov (*Kan innehålla A och B
ovan)

*Kommentar: I visa projekt kan inte åtgärder tillhörande Priogrupp A och B
särskiljas och utföras för sig utan hela projektet måste utföras i ett
sammanhang tillsammans med övriga

Steg 2. Prioritering av projekt inom prioritetsgrupperna.
Varje projekt tilldelas inom sin Prioriteringsgrupp en Prioriteringsgrad

Prioriteringsgraderna är:

1. Akut, måste påbörjas helst Ar1 men i alla fall under 3-årsperioden

c
D

Uldragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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2. Önskvärt att det påbörjas under 3-årsperioden men åtminstone inom
en 5-årsperiod.

3. Påbörjande kan vänta 3-5 år.

Teknik gör sin prioritering och driftchef sin för respektive projekt under varje
prioriteringsgrupp som redovisas och behandlas i steg 3,

Steg 3. Prioritering av projekt som ska utföras inom tre-årsplanen.
Prioriteringsmodellen innebär att ett Projekt med
Prioriteringsgraden 1 i Prioriteringsgruppen A har högre prioritet
än ett projekt med Prioriteringsgraden 1 i Prioriteringsgrupp 81.
OSV.

Men, projekt med Prio 1 under D som innehåller A och/eller B
kan dock komma att bedömas som lika hög prioritet som projekt
med Prio 1 under A eller B.

Teknik och drift gör ett förslag på reinvesteringar till 3 års-
projektplan, utifrån ovanstående prioriteringsmodell och
ekonom iskt reinvesteringsutrymme.

M
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$7 Kostnadsuppföljning lokalvården
FN2017t11

Fastig hetsnämndens beslut
Fastig hetsnäm nden besl utar att tilldela följande uppd ragsd i rektiv till
Fastighetschefen.

Beskrivning av ärendet
"En kommun med långsiktig och stabil ekonomi "

Bakgrund

Fastighetsförvaltningens huvudsakliga uppgift är att på Fastighetsnämnden
uppdrag tillhandahålla kostnads- och drifteffektiva lokaler för den
kommunala verksamheten, Förvaltningen ska ge den kommunala
verksam heten service i fastig hetsfrågor och samord na komm unens
lokalplanering.
I förvaltningens verksamhetsplan för 2016 var en av målindikatorerna att
kostnaden för lokalvård i egen regijämfört med lokalvård utförd av
entreprenör inte fick skilja mer än 25o/o.

Under 2016 har fastighetsförvaltningen genomfört effektiviseringar och trots
detta uppnås inte målsättningen. Lokalvård i egen regi är 32o/o dyrare än
lokalvård utförd via entreprenad, jämfört per kvm och år.
Målsättningen för 2017 àr att skillnaden på lokalvård i egen regi och
lokalvård på entreprenad inte får överstiga 10o/o

Direktiv
Mot denna bakgrund skall fastighetsförvaltningen analysera 2016-års utfall
på lokalvårdskostnader och jämföra skillnader i kvalité på utförda tjänster.
Fastighetsnämnden uppdrar till fastighetschefen att utreda alternativet att
konkurrensutsätta samtlig lokalvård och lämna ett beslutsunderlag till
fastighetsnämndens sammanträde den 15 mars.

Uppdragsansvarig,
Fastighetschefen

Projektorganisation,
Fastig hetschefen, Driftchef , En hetschef, Persona lspecia I ist,

Tidplan
Uppdragsdirektiven för beslut tillfastighetsnämnden den 15 mars

Anders Pettersson
Nämndsordförande
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$8 Redovisning av delegationsbeslut
FN2017112

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats i protokoll den I februari 2017 S 8.

Sammanfattning
Fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
fastig hetsförvaltni n gens tjänstemän i en I i g het med fastig hetsnäm ndens
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till fastighetsnämnden.

Personalärenden
Anställning Nicklas Gustafsson vaktmästare, Torbjörn Rocklin
Fastighetsskötare, Per Bergström drifttekniker och Jonny Hansson
projektledare.

enligt 1 :2 i delegationsordningen.

Uppsägníng av Gunilla Persson lokalvård 2016- 12-21

enligt 1 :5 i delegationsordningen.

Upphandling

lnformation

Ramavtal - Storköksservice. Norrbottens kyl & Maskinteknik AB
Tilldelningsdatum 2017 -01 -09.

Avtal snöröjning Bodens kommun 2017 sammanställning
totalkostna d 1 102520: -

Ramavtal måleri, Lundqvist måleri rangordning 1, Sandå måleri
rangordning 2.

Torpgärdan 4:38, Anderssons bygg. kontraktsumma 5888212: -

samt en option på 614000: -.
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