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Lena Nilsson, administrativ chef
Annika Lindström, sekreterare

Daniel Persson

Fastig hetsforvaltn ingen
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Fastig hetsförvaltn ingen

Underskrift
Annika Lindström
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Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Sammantrådesdatum
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Ärendelista
$27 lnformationer

$28 Revisionsrapport implementering av Bodenraketen

$29 Medborgarförslag staket Prästholmsskolan

$30 Verksamhetsplan 2017-2019...............

$31 Sammanträdespl an 2017 .............,.

$32 Redovisning av delegationsbeslut..
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Fastighetsnämnden

$27 lnformat¡oner

o AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

o Stadshusparken (muntlig information då underlag saknas)

. Statusbesiktning Medborgarhuset

. Månadsrapport

. lnvesteringsbudget20lT-2019

. Chefsrapport

4'^'
/ Expedierat frnY
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Fastighetsnämnden

$28 Revisionsrapport implementering av Bodenraketen
FN2016/60

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden har tagit del av revisionsrapporten och beaktat
synpunkterna. Fastighetsnämndens uppfattning är att Bodenraketen utgår
från kommunens värdegrund, vision och strategiska planen. BodenRaketen
är inte som en sidovagn utan ska vara en naturlig del i det dagliga
arbetet. BodenRaketen innehåller principer och ett förhållningssätt för att
arbeta med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling.

Beskrivning av ärendet
Förtroendevalda revisorer har tillsammans med sakkunniga från PwC
granskat om det finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning av
implementeringen av Bodenraketen.
Fastighetsförvaltningen har upprättat en handlingsplan som ska säkerställa
att utbildning av chefer genomförs inom förvaltningen. Vidare ska
förvaltningens huvudprocesser processkartläggas och rutiner ska
dokumenteras. Med hjälp av en dokumenterad standard kan sedan
förvaltningen fortsätta det dagliga arbetet med att utveckla verksamheten.

Bilaga Till Fastighetsnämnden
Bilaga revisionsrapport lmplementering av BodenRaketen Bodens kommun

Slda
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Fastighetsnämnden

$29 Medborgarförslag staket Prästholmsskolan
FN2016/61

Fasti g hetsnäm ndens beslut
1. Fastighetsnämnden anser medborgarförslaget besvarat enligt

yttrande nedan.

2" Förslaget tas med i den fortsatta översynen eftersom andra
ändringar ska göras i utemiljön på skolan.

Beskrivning av ärendet
Harald Hallén har lämnat in ett medborgarförslag gällande att en öppning
bör tas upp i staketet till Prästholmsskolan. Detta i anslutning till
busshållsplatsen på Rörviksgatan som ligger alldeles utanför skolan. Han
föreslår vidare att lämplig gång asfalteras från skolans asfalterade yta
genom öppningen fram till busshållsplatsen. Motivet är att barnen inte skall
behöva gå på trottoaren utanför staketet för att nå busshållsplatsen.
Fastighetsförvaltningen har haft en dialog med Utbildningsförvaltningen i

frågan och bedömer att förslaget är genomförbart. I dagsläget finns det dock
inte utrymme i budgeten 2017 för ett genomförande så förslaget tas med i

den fortsatta översynen över andra förändringar som skall göras i utemiljön.

För beslut
Kommunstyrelsen

/L nry
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Fastighetsnämnden

$30 Verksam hetsplan 2017 -2019
FN2016/63

Fastighetsnämndens beslut
Fasti g hetsnäm nden faststäl ler Verksam hetsplanen f ör 2017 -201 9 samt
internkontrollplan.

Reservationer
Per-Ulf Sandström (M) och Linda lsaksson (M) lämnar blank reservation

Beskrivning av ärendet
Med utgångspunkt från visionen i kommunens utvecklingsplan fastställer
kommunfullmäktige årligen en strategisk plan. Den innehåller
planeringsförutsättningar, prioriterade utvecklingsområden och mål samt
ekonomiska ramar till nämnder och styrelser. Målen finns i det
kom m u növerg ripande styrkortet med 1 2 prioriterade utveckl i ngsom råden.

Med det kommunövergripande styrkortet som bas, skall nämnderna utforma
och fastställa ett eget verksamhetsnära styrkort med nämndens egna
målindikatorer. I november 2015 fastställde Fastighetsnämnden de
målindikatorer som ska gälla för den egna verksamheten under hela
innevarande mandatperiod det vill säga fram till 2019.

Nämndens styrkort är en del av verksamhetsplanen som även innehåller de
aktiviteter som förvaltningen kommer att bedriva för att uppnå målen samt
den service som medborgarna kan förvänta sig. Tanken är alltså att målen
visar vad som ska uppnås och aktiviteterna hur det ska göras. Aktiviteterna
omarbetas och/eller förnyas varje år. I planen ingår även drift- och
investeringsbudget i sammandrag för verksamhetsåren. Som en bilaga till
Verksamhetsplanen finns den interna kontrollplanen.

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och
säkert, med medborgarna ifokus. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning
med bra rutiner och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att
ha ordning och reda.

Fasti g hetsförvaltni ngen h ar u pprättat förslag ti I I Verksam hetsplan 20 17 -
201 9 samt internkontrollplan.

Verksam hetsplanen 2017 -20 19 har förhandlats en I i gt
medbestämmandelagen MBL S 11 den 25 november 2016.

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2017 -2019
Bilaga 2 lntern kontrollplan
Bilaga 3 MBL S 11 Protokoll

För kännedom
Ekonomikontoret

,42- Ø,o
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Fastighetsnämnden

$31 Sammanträdesplan 2017
FN2016/64

Fastig hetsnäm ndens beslut
Fastighetsnämnden faställer följande sammanträdesdagar för àr 2017

Beskrivning av ärendet
Fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
Fastighetsnämnden under 2017 . Samtliga möten börjar klockan 14.00.
Hänsyn har tagits till de stoppdatum som ekonomikontoret har bestämt för
att lämna in underlag till planeringsberedning samt delårsrapporter.

Datum

I februari (onsdag)
15 mars (onsdag)
19 april (onsdag) heldag
17 maj (onsdag)
13 september (onsdag)
29 november(onsdag)

Samtliga sammanträden är klockan 14:00, förutom den I februari då mötet
startar klockan 13:00.
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Fastighetsnämnden

$32 Redovisning av delegationsbeslut
FN2016/65

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats i protokoll den 30 november 2016 S 32.

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

Personalärenden
Anställning av nämndssekreterare/administratör Stina Jonsson den 2
januari 2017 enligt punkt 1:2 idelegationsordningen.

Upphandling
Entreprenörer

. Bergenudds Byggnads AB, Takomläggning Tingsbyggnaden Bodens
kommun.
Kostnad 3 600 000: - summa Option 239 000:-.
Tilldelningsdatum 201 6-1 0-31 .

HÖ Allbygg AB, Ombyggnad tak, Stureskolan Hus G .

Kostnad I 579 000:-
Tilldelningsdatum 2016-1 1- 1 8
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