
Fastighetsnämnden

Plats och tid

Beslutande

a närvarande

Justerare

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ár*¿^ Lrn¿¿røbn

Bodens kommun Sammanträdesdatum

201 6-05-1 B

Fastighetsförvaltningen Kvarngatan 4, 14.00

Ledamöter
Anders Pettersson (KD)
Daniel Persson (S)
Glenn Blom (S)
Robert von Schantz (M)

Tjånstgörande ersättare
Christer Bergdahl (NS)
Maeda Lisnic (MP)

Conny Bergwall, fórvaltningschef,
Lena Nilsson, administrativ chef
Annika Lindström, sekreterare

Daniel Persson

FastighetsfÖrvaltn ingen
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2016-05-19 Datum då anslaget tas ned

Fastighetsförvaltn ingen

Underskrift
Annika LindstrÖm
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$14 lnformationer

o lnternkontrollplan uppföljning

o Förvaltningschefens rapport

o Månadsrapport/delårsrapport april 2016

o Resultatrapport drift per aktivitet 2016-04-30

/ Expedierat
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Fastighetsnämnden

$15 Snabelhuset
FN2015/41

Fastig hetsnäm ndens besl ut

1. Fastighetsnämnden uppdrar till fastighetschefen att tillsammans med
Samhällsbyggnadschefen slutföra förhandlingen med Kulturum
(under bildande) avseende en försäljning på del av fastigheten
Mullvaden 6.

2. Fastighetsnämnden uppdrar till fastighetschefen att slutföra
förhandlingen och att skriftligt bindande avtal om
fastighetsöverlåtelse upprättats senast den 30 maj. För avtalets
giltighet krävs kommunstyrelsens godkännande.

3. Under förutsättning att ärendet enligt p 1-2 ovan genomförs, föreslår
Fastighetsnämnden kommunstyrelsen att sälja del av Mullvaden 6 till
Kulturum. I annat fall tomställs fastigheten och övergår i lokalbanken
from 1 juli 2016.

Beskrivning av ärendet
KFU har sagt upp avtalet from 2016-06-30. Förvaltningen har fått uppdrag
att utreda tre olika ekonomiska alternativ för Snabelhuset.

Alt 1 Renovera och hyr ut huset

Fastigheten har ett omfattande renoveringsbehov. Förvaltningen har lämnat
ett hyresförslag till QUMF föreningen som baseras på en investering på 6,6
milj med en hyra på 850:- per kvm/år. Föreningen har tackat nej till det
förslaget då de anser att lokal kostnaden blir för hö9. Att renovera huset och
hyra ut det till kontorslokaler förutsätter en investeríng på ca 9 - 10 milj.
Med rådande marknadsläge där det finns ett ganska stort utbud på lediga
kontorslokaler är det en mycket tveksamt affär. ldag finns det ingen
intressent av en sådan förhyrning. I väntan på en eventuell
hyresgästförfrågan läggs fastigheten i lokalbanken.

Alt2 Försäljning

Bokfört värde på fastigheten är 894 622.- (var av mark 188 000:-). Vid en
försäljning behöver inte kommunen binda kapital ifastigheten eller riskera
kostnader om fastigheten ställs i lokalbanken. ldag finns det inget behov av
fastigheten i den planerade lokalförsörjningen. Vid en försäljning kommer
del av fastigheten avstyckas och regleras till angränsande kommunal
fastighet. Syftet med avstyckningen är att säkerställa infartsväg om
angränsande tomt exploateras med bostäder.
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Nuvarande verksamhetsutövare i fastigheten QUMF föreningen har lämnat
ett indikativt bud och önskar förvärva fastigheten till ett nystartat
fastighetsbolag.

Alt 3 Rivning,

Rivnings kostnad är uppskattad till 4,2 mil| Marken kan användas för andra
ändamå|. Gällande detaljplan för Mullvaden 6 medger uppförande av nya
gruppboståder. I kommunfullmäkti ge 2016-04-18, S44, rapport
boendeutred ning utifrån demografiska föränd rin gar, g av Kom m u nful I mäktige
i uppdrag till Kommunstyrelsen att påbörja programarbete och planering för
att omgående påbörja nyproduktion av minst två nya gruppbostäder.

Sammanfattning dialog med QUMF

Vid fastighetsnämndens sammanträde 2016-02-17 $ 4 fick fastighetschefen
uppdrag att fortsätta förhandla med QUMF föreningen om en försäljning av
fastigheten Mullvaden 6 och ta fram beslutsunderlag tillfastighetsnämndens
sammanträde den 16 mars 2016.

Efter näm ndsmötet 20 1 6-02-17, kontaktades QUM F föreningens
ordförande. Målsättningen var att ta fram ett beslutsunderlag för en
försäljning till nämndens möte i mars. Till mötet i mars hade QUMF inte tagit
fram de uppgifter vi efterfrågade. I ett mail den I mars skriver QUMF att de
arbetar mot att vara klara till bestämt slutdatum 2016-03-16.
2016-04-04 meddelar QUMF att det inte finns något klart underlag till
nämndsmötet iapril.

2016-04-11 meddelade QUMF föreni
underlag i god tid före nämndsmötet.
saknades underlag.

2016-04-2l skickades ett mail till QUMF föreningen, förvaltningen behöver
underlag senast den 3 maj för att kunna ta beslut vid nämndens
sammanträde den 18 maj.

2016-05-03 Ordförande i QUMF informerar förvaltningen att deras
arbetsgrupp har hittat en ny samarbetspartner. Ordföranden har ingen klar
tidsplan men gruppen arbetar med att finna en lösning innan nämndens
sammanträde.

2015-05-18 Ordförande i QUMF informerar att föreningen hittat
samarbetspartners, avsikten är att bilda en ny kulturföreningen (Kulturum,
forum för kultur i Boden) I styrelsen ingår Stefan Aberg, Nicklas Johansson,
Marie-Ann Björn, Håkan Andersson, Bo Strömbäck. Kulturum kommer
sedan att sköta drift och verksamhet i huset. Nu pågår arbete med att bilda
föreningen och säkerställa finansiering av köpet

n/
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Fastighetsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsförvaltningen har under en längre tid för dialog med QUMF och
det har länge varit oklart hur de tänkt lösa förvärv och drift av fastigheten.

För beslut Kommunstyrelsen



Sammanträdesprotokoll

Bodens kommun Sammanträdesdatum

201 6-05-1 B

Fastighetsnämnden

$1 6 Redovisning av delegationsbeslut
2016129

Fastighetsnäm ndens besl ut
Fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats i protokoll den 18 maj2Q16 S 16.

Sammanfattning
Fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
fastighetsförvaltningens tjänstemän i enlighet med fastighetsnämndens
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till fastighetsnämnden.

Personalärenden
¡ Anställning av Driftchef/föraltare Roger Jäderström I augusti 2016

samt Verksamhetsvaktmästare/fastighetsskötare Henrik Nygren
enligt punkt 1:2 i delegationsordningen.

Administrativa frågor
o Hyresavtal har tecknats med TCC Holding AB, Fastighet

Hämplingen 1 (Sandenskolan).

Avtalstiden är 2016-07-01--2018-12-31. Hyreskostnad 1 19 119:-làr
enligt punkt 4:4 i delegationsordningen.
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Fastighetsnämnden

$1 7 Lokaler Fastighetsförvaltningen
FN 2016/26

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden beslutar föreslå följande

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att förvärva

fastigheten Torpgärdan 4: 38.

2. Kommunfullmäktige anvisar 3 500 tkr under 2016 till ks-
kom m unled n i ngsförvaltn i ngens i nvesteri ngsram för förvärv av
fastigheten.

3. Kommunfullmäktige anvisar 2 000 tkr under 2016 t¡ll
fastighetsnämndens investeringsram för en lokalanpassning av
fastig hetsförvaltn i ngens lokaler.

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt

sam häl lsbyg g nadschefen att slutföra förhand I i n garna och underteckna

avtalet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt

förslaget.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen är idag lokaliserade på två olika platser, administration och
del av driften i en externt inhyrd lokal, samt övrig del av driftavdelningen på
Assjan. ldag har vi en stor nackdel och det år den dagliga driften där det
hela tiden uppstår diskussioner om gränsdragningslista för både egna och
externt inhyrda lokaler. Antalet ärenden ökar under 2016 dä förvaltningen
även hanterar alla inhyrda lokaler. Förvaltningen år trångbodda och måste
hitta nya lokaler innan stora brister uppstår i arbetsmiljön, bedömt behov är
ca 700 kvm.

Lokalbehovet för Fastighetsförvaltningen har utretts under en längre tid.
Första alternativet var en ombyggnation av Fastigheten Pilen 6. Men då
marken är förorenad med perkloretylen kan inte fastigheten utvecklas på det
sätt som Bodens Kommun avsett.

Fastighetsförvaltningen har studerat olika objekt och funnit ett alternativ som
ligger strategiskt rätt och har goda förutsättningar för en ombyggnation.

Förvaltningen har studerat olika alternativ.

Utdragsbestyrkande /

Ðr'
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Bygg ut Assjans personalbyggnad med en hel övervåning. Går inte att
genomföra utan omfattande stomförstärkning vilket påverkar
investeringskostnaden. Förutsätter evakuering av nuvarande hyresgäster.

Bygg nytt på Assjan, eller bygg ut nuvarande kontorsbyggnad i vinkel.
Svårigheter att erhålla en bra fysisk planering samt nyproduktionskostnad
på ca 25 000: - per kvm samt markarbeten. Uppskattad kostnad ca 19
miljoner.

Köp Torpgärdan 4:38 och genomför en ombyggnation. Fördelen är ett
strategiskt läge, möjligheter att dela resurser på Assjan.

Fastighetsförvaltning bedömer att följande kan omfördelas inom
beslutad investeringsbudget.

Undercentral Torpgärdsskolan flyttas till 2019 3,5 milj

Atgarder energiåtgärder och Pilen 6 (redan klart) 0,5 milj

Ospecificerade investeringar 2,0 milj

Överskott rivning Lundagård, Sävast 6:41 ca 1,5 milj

Summa 7,5 milj

Bedömda kostnader för lokalanpassning och förvärv av fastighet

Köp av fastighet ca 3,5 milj

Ombyggnation ca 9,5 milj

Summa ca 13 milj

Behov av ytterligare investeringsmedel 5,5 milj

För beslut Komm unfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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