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$18 lnformat¡oner

o Förvaltningschefens rapport

o Statusutredning Stureskolan

¡ lntäkter och kostnader per aktivitet(genomgång efter
delårsrapporten)
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$19 Medborgarförslag rädda kulturhuset ¡ Boden
FN2015i49

Fastighetsnämndens beslut
Snabelhuset är besiktat av en oberoende part, genomfördes av Grontmij
2012-01-27, under slutet pà 2A15 gjordes ytterligare en statusbedömning
med olika konsulter och båda bedömningarna ger en rättvisande status av
fastigheten.
Fastighetsförvaltningen har fort samtal med QUMF föreningen om en
eventuell försäljning av Snabelhuset. Men trots upprepade kontakter har
inte QUMF föreningen visat något fortsatt intresse att förvärva fastigheten.
Fastighetsförvaltningen för ytterligare diskussioner med andra aktörer som
har för avsikt att driva verksamheten på liknande sätt.
Om det inte blir en försäljning kommer Fastighetsnämnden att besluta om
att riva fastigheten.

Fasti g hetsnäm nden föreslår att komm u nstyrelsen avslår
medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
2015-10-22\ämnade Kent Stefansson ett medborgarförslag till Bodens
kommun. I detta föreslår han att Snabelhuset ska besiktas om av en
oberoende besiktningsman. Det andra förslaget är att sälja Snabelhuset till
QUMF föreningen.
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Fastighetsnämnden

$20 Medborgarförslag stoppa nedläggning av Snabelhuset
FN2015i49

Fastighetsnämndens beslut
Kultur- fritid- och ungdomsförvaltningen har beslutat att inte fortsätta hyra
fastigheten och upplåta den för kulturella föreningar.
Fastighetsförvaltningen har fört samtal med QUMF föreningen om en
eventuell försäljning av Snabelhuset. Men trots upprepade kontakter har
inte QUMF föreningen visat något fortsatt intresse att förvärva fastigheten.
Fastighetsförvaltningen för ytterligare diskussioner med andra aktörer som
har för avsikt att driva verksamheten på liknande sätt.
Om det inte blir en försäljning kommer Fastighetsnämnden att besluta om
att riva fastigheten.

Fastig hetsnäm nden föres lår att kom m u nstyrelsen avslår
medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
2015-10-23 lämnade Michael Hollström ett medborgarförslag till Bodens
kommun. I detta föreslår han att politikerna gör allt för att stoppa planerna
på en nedläggning av Snabelhuset och ge fortsatt stöd till QUMF
föreningen.
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$21 Medborgarförslag bevara Snabelhuset i den kulturella
verksamheten

FN2015/50

Fastighetsnäm ndens besl ut
Kultur- fritid- och ungdomsförvaltningen har beslutat att inte fortsätta hyra
fastigheten och upplåta den för kulturella föreningar.
Fastighetsförvaltningen har fört samtal med QUMF föreningen om en
eventuell försäljning av Snabelhuset. Men trots upprepade kontakter har
inte QUMF föreningen visat något fortsatt intresse att förvärva fastigheten.
Fastighetsförvaltningen för ytterligare diskussioner med andra aktörer som
har för avsikt att driva verksamheten på liknande sätt.
Om det inte blir en försäljning kommer Fastighetsnämnden att besluta om
att riva fastigheten.

Fastig hetsnäm nden föreslår att fullmäktige avslår med borg arförslaget

Beskrivning av ärendet
2015-11-16 lämnade Håkan Andersson ett medborgarförslag till Bodens
kommun. I detta föreslås bevara Snabelhuset i den kulturella verksamheten
Eventuellt säljs huset till någon som har dessa ambitioner.
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$22 Verksamhetsberättelse august¡ 201 6
FN2016/52

Fastig hetsnäm ndens besl ut
Fastighetsnämnden fastställer verksamhetsberättelsen för januari-augusti
2016.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse
för perioden januari-aug usti 201 6. I verksam hetsberättelsen redovisas
nämndens måluppfyllelse.

Driftredovisningen visar ett överskott pà 12,2 mkr för perioden jämföft med
budget vilket kan sammanfattas med följande avvikelser. Ökade intäkter
med 3,0 mkr varav 1,5 mkr utgör försäkringsersättning. Lägre kostnader för
materialinköp 0,8 mkr, personalkostnader med 1,4 mkr och övriga
verksamhetskostnader med 7,1 mkr. Överskottet mot budget för
verksamhetskostnaderna utgörs av underhåll 2,7 mkr, kapitalkostnader 1,6
mkr och övrigt 2,8 mkr. Helårsprognosen avviker avsevärt från periodens
utfall och uppgår till -8,3 mkr gentemot budgeterat -8,6 mkr, det vill säga ett
överskott med 0,3 mkr. Bedömningen är att det felavhjälpande underhållet
kommer att överstiga budget med 6,0 mkr till största delen beroende på
skador till följd av läckande tak. Reparationerna pågår och kommer att
färdigställas under året. Det planerade underhållet måste minskas för att
täcka underskottet men till följd av överskott från andra kostnadsposter,
bland annat kapitaltjänstkostnader begränsas besparingen till 3,5 mkr.

lnvesteringsredovisningen för perioden visar ett överskott gentemot budget
med 35,8 mkr. Avvikelsen beror framför allt på att tilläggsbudget tillskjutits
sent på året samt att flera projekt även startats sent på året. Arsprognosen
visar ett överskott mot budget på 23,9 mkr på grund av att en del projekt
inte hinner genomföras under året. Till följd av detta kommer tilläggsbudget
att sökas i samband med årsbokslutet för de projekt som inte hinner
genomföras.

Bilagor
Verksam hetsberättelse för perioden jan uari-aug usti 20 1 6
lntern kontrollplan

erat

t.\
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$23 Rapport uppföljning fysisk tillgänglighet i kommunens
lokaler

FN2016/53

Fastig hetsnäm ndens beslut
Fastighetsnämnden föreslår att fullmäktige godkänner rapporten uppföljning
av fysisk tillgänglighet i kommunens lokaler.

Fastighetsnämnden ger fastighetsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
kostnadsbedömning och ett förslag till handlingsplan för avhjälpande av
upptäckta hinder.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att följa upp
fysisk tillgänglighet i kommunens lokaler. Projektet presenteras i

kommunfullmäktige senast oktober 201 6.

Projektet inventerar hinder mot tillgänglighet och användbarhet för
funktionshindrade i kommunala lokaler dit allmänheten har tillträde. Avsikten
är att förbåttra tillgängligheten och användbarheten av lokalerna genom
undanröjande av noterade hinder. Projektet består översiktligt av 3 delar.

1: lnventering. Här beskrivs alla noterade hinder. lnventeringen har
genomförts av a och d arkitektkontor.
2: Atgarder och kostnadsbedömning för avhjälpande av hindren. Dessa är
översiktliga med syfte att ge en bild av den totala kostnadsmassan och hur
den är fördelad på byggnaderna. Atgärder och kostnadsbedömning
genomförs av a och d arkitektkontor.
3. Handlingsplan för avhjälpande av hindren. Prioriteringsordning och
åtgärder för avhjälpande av hindren i detalj beslutas när ovanstående två
punkter är klara.

Rapportens slutsats:
lnventeringsdelen är klar. Ett relativt stod antal hinder har noterats på var
byggnad, merparten är enkelt avhjälpta hinder. Detta var att förvänta sig
med tanke på byggnadernas ålder. Enkelt avhjälpta hinder skall undanröjas
enligt HlN3.

Viktigt att notera är att inte alla noterade hinder i rapporten behöver
undanröjas. "Enkelt avhjälpta hinder" behöver inte avhjälpas om det är
orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna.
Dessa bedömningar har inte varit möjligt att göra under inventeringen och
måste bedömas från fall till fall. Ett par exempel där det kan bli aktuellt att
inte åtgärda ett enkelt avhjälpt hinder:

L.I
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Förskolor har ofta dubbelhandtag på sina dörrar för att förhindra att
små barn skall kunna vandra ut och där råka ut för olyckor.
Dubbelhandtagen är ett funktionshinder. Vad väger tyngst i det
enskilda fallet? Barnens säkerhet eller tillgängligheten.
I andra fall kan det vara omöjligt att avhjälpa hindret utan att kraftigt
försämra funktionen på närliggande utrymmen. Skall man t.ex
avhjälpa en nivåskillnad vid ytterdörr genom att bygga till ett
tillräckligt stort vilplan om vilplanet då tar upp hela trottoarytan vid en
väg och på så sätt blir både opraktiskt och en olycksrisk för
förbipasserande?

Förutom de enkelt avhjälpta hindren så har ett antal andra hinder noterats
som det inte föreligger krav på att avhjälpa i dagsläget, men som avsevärt
begränsar tillgänglighet och användbarhet. Dessa hinder är generellt
kostsammare att åtgärda och beslut om åtgärder på dessa tas därför i

samband med ombyggnation eller underhållsprojekt i byggnaden.

Atgarder och kostnadsbedömning för avhjälpande av hindren har påbörjats
Atgärderna och kostnadsbedömningen är ett nödvändigt underlag för
handlingsplan för avhjälpande av hindren.

Handlingsplan för avhjälpande av hindren. Det stora antalet inventerade
byggnader och noterade hinder tillsammans med det faktum att inte alla
hinder kan/ bör avhjälpas (enligt resonemanget ovan) gör att en
handlingsplan för avhjälpandet tas fram. I denna görs bedömningen av vilka
hinder som skall avhjälpas och vilka byggnader som skall prioriteras.

Bilaga Uppföljning fysisk tillgänglighet i kommunens lokaler
Datum:2016-09-15
a och d arkitektkontor

t\
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$24 Motion Förverkliga den ursprungl¡ga planen
Centralskolan

FN2016/54

Fastig hetsnäm ndens beslut
Kultur- fritid- och ungdomsförvaltningen planerar att fullfölja del av visionen
med Centralskolan. Förvaltningen flyttar dit Ungdomens hus under 2017,
enligt beslut i Kommunfullmäktige. Det finns idag inga lediga lokaler för
övrig del av föreningslivet då annexet revs på grund av omfattande
fuktskador. För att fullfölja visionen måste det till en nybyggnation och det
finns inte med ifortsatt planering.

Fastighetsnämnden anser därmed att motionen är besvarad.

Rigmor Aström föreslår bifall till motionen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att beredningens
förslag vinner bifall.

Rigmor Aström (M) och Linda lsaksson (M) reserverar sig till förmån för eget
förslag.

Beskrivning av ärendet
I samband med omlokaliseringar i stadshuset och den senaste
omorganisationen (nedläggning av tillväxtkontoret) samt exploateringen av
kvarteret Enen kvarstår frågan om en ny placering för delar av
utbildningsförvaltningen (Elevhälsan). Fastig hetsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag på ny placering i

kommunala lokaler. Men att bygga om utbildningslokaler till kontor och
administration är för närvarande inte aktuellt. Utbildningslokalerna behövs
redan idag och om det skapas utrymme avser skolan att i första hand säga
upp externt inhyrda lokaler och flytta tillbaka Blomdalen till Björknäs
gymnasiet.

Fastighetsnämnden anser dàrmed att motionen är besvarad
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$25 Redovisning av delegationsbeslut
FN2016/55

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats i protokoll den 26 september 2016 S 24.

Sammanfattning
Fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
fastig hetsförvaltn i ngens tjänstem än i en li g het med fastig hetsnäm ndens
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till fastighetsnämnden.

Upphandling
Entreprenörer

. GLB i Norrbotten AB, Hedenskolan ombyggnation.
Kostnad 2 000 000: - tilldelningsdatum 2016-05-03

GLB i Norrbotten AB, Hildursborg kampsportcentrum
Kostnad 2 600 000: - tilldelningsdatum 2016-05-26.

Sweden Hydro Sport AB, Nordpoolen vattenrutchkanor.
Kostnad 3 817 400:- tilldelningsdatum 2016-04-04. (Överprövades)
Dom 2016-05-17 där förvaltningsrätten avslår ansökan om
överprövning.

GLB i Norrbotten AB, Björknässkolan omläggning yttertak mm.
Kostnad 2 525 000: - tilldelningsdatum 2016-08-29.

enligt 3: 1 i delegationsordningen.

lnformation

Quadro Entreprenad AB, Sanden Tryggveprojekt ombyggnation Hus
C och D.
Kostnad 9 945 000:- tilldelningsdatum 2016-08-22.

Ramavtal pappläggningsarbeten. Pantomella Takentreprenad AB,
Rang 1, Tekniska Tak AB Rang 2.
Tilldelningsdatum 201 6-07 -1 5.

Ramavtal storköksservice. Kyl & maskinteknik AB
Tilldelningsdatum 201 6-08-1 5(överprövats) ingen dom ännu

a

a

a

a

a

L\



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Sida

12(14)

Fastighetsnämnden

a

a

a

Avtal Elförsörjning 2016, Bodens Energi 2017 -04-01-2019-03-31
med möjlighet till förlängning 1+1 àr.

Administrativa frågor

Delegering av arbetsuppgifter ansvar för elanläggning till Bert-Ove
Sundvall Drifttekniker enligt punkt 4:2 i delegationsordningen.

Hyresavtal har tecknats med

I nhyrda objekt för utbildningsförvaltningen

o WESAB, utbildningslokal Slipvägen 11

Yta: 200 m2 och årshyra: 162 660:-
Kontraktstid: 1 6-09-01 --1 7-08-31

a

a

HEMFOSA, kontorslokal verksamhet Blomdalen, Garnisonsgatan 6
Yta: 516 m2 och årshyra: 506,000:-.
Kontraktstid: 1 6-05-01 --1 9-04-30

lnhyrda objekt för Kultur Fritid och Ungdomsförvaltningen

. REEB OPAL, utökat bibliotek och konsthall.
Yta: 320 m2 och årshyra: 236 000:-
Kontraktstid: 1 6-09-01 -1 9-08-31

Ake Andersson garage Kanslihusvägen 15
Yta:432 m2 och årshyra: 171 655:-
Kontraktsti d: 17 -01 -0 1 -1 2- 12-31

I nhyrda objekt för Socialförvaltningen

. HEMFOSA, kontorslokaler B&S, LSS handläggare, Garnisonsgatan
6.
Yta: 533 m2 och årshyra: 522 000¡
Kontraktstid: 1 6-09-01 -17 

-08-31

ARVAKE, lokal för hemtjänstgruppen övertagande, Kungsgatan 22
Yta: 330 m2 och årshyra: 334 800:-
Kontraktstid: 1 6-09-01 -17 -05-31

enligt punkt 4:3 och 4:4 i delegationsordningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat t\
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$26 Snabelhuset
FN2016/56

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden uppdrar till Samhällsbyggnadschefen att slutföra
förhandlingen med Folkuniversitetet Norr avseende en försäljning på del av
fastigheten Mullvaden 6. Parterna förutsätter att Folkuniversitetet, genom
styrelsebeslut 201 6-1 0-18 godkänner detta köpeavtal.

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 miljoner 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 investering på ca 9-10 miljoner. 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
hyresgästfödrågan läggs fastigheten i lokalbanken.

Alt 2 Försäljning

Bokfört värde på fastigheten är 894 622:- (var av mark 188 000:-).
Vid en försäljning behöver inte kommunen binda kapital i fastigheten
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 kommunalfastighet. Syftet med avstyckningen är
att säkerställa infartsväg om angränsande tomt exploateras med
bostäder.

Alt 3 Rivning.

Rivnings kostnad är uppskattad till 4,2 miljoner. Marken kan
användas för andra ändamå|. Gällande detaljplan för Mullvaden 6
medger uppförande av nya gruppbostäder. I kommunfullmäktige
2016-04-18, S 44, rapport boendeutredning utifrån demografiska
förändringar, gav Kommunfullmäktige i uppdrag till

t.\
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Kommunstyrelsen att påbörja programarbete och planering för att
omgående påbörja nyproduktion av minst två nya gruppbostäder.

Förslag till fortsatt hantering av Snabelhuset

Under en längre period har fastighetsförvaltningen fört en dialog
med Folkuniversitetet i norr. Teknisk syn av objektet har genomföds
vid två olika tillfällen och båda pader är väl informerade om
fastighetens aktuella status. I diskussionen har
Fastig hetsförvaltnin gen och Folkuniversitetet föreslag it att
fastigheten överlåts i befintligt skick, sådan den av köparen före
överlåtelsen besiktigats. Köparen godtar fastighetens skick och
avstår härmed med bindande verkan ifrån alla anspråk mot säljaren
på grund av fel eller brister i fastigheten.

Fastig hetsförvaltnin gen föreslår till fastig hetsnäm nden att fastig heten
säljs till Folkuniversitetet i norr.
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