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Fastighetsnämnden

Ärendelista
$ 25 lnformationer ..,.i............

$ 26 Medborgarförslag roligare skolgård

$ 27 Verksamhetsplan och Budget 2016-2018.,..............

$ 28 Sammanträdesp|an ..........,,..

$ 29 Snabelhuset

$ 30 Yttrande granskningsrapport, ändamålsenlighet och

$ 31 Redovisning av delegationsbeslut..
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Bodens kommun

Fastighetsnämnden

S 25 lnformationer

o Intern hyressystemet

. månadsrapport

o Förvaltningschefens rapport
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Fastighetsnämnden

S 26 Medborgarförslag roligare skolgård
201517

Fastig hetsnäm ndens besl ut
Fastighetsnämnden tillstyrker medborgarförslaget i delen om basketkorgarna
och att resterande förslag tas med som önskemål i den fortsatta dialogen med

utbildningsförvaltningen.

Fastighetsftirvaltningen anser att utemiljön på skolor och förskolor är viktig
ftir att skapa både pedagogiska och trivsamma skolgårdar.
Fastighetsnämnden har i strategiskplan 2016-2018, under
utvecklingsområdet "Barnvänliga Boden" tagit upp att fastighetsnämnden
ska tillsammans med utbildningsnämnden, upprätta en standard för utemiljön
på skolor och förskola. Detta ska bidra till att göra innemiljön och utemiljön
mer attraktiv. Under 2016 ska det tas fram anvisningar som talar om hur
utemiljön bör vara för olika åldrar. Under 2017 ska det inventeras behov och
2018 skall det finnas handlingsplaner för samtliga skolors utemiljö.

Detta lttrande har tagits fram i samråd med utbildningsft)rvaltningen.

Beskrivning av ärendet
2015-0I-27 lämnade Pernilla Andersson ett medborgarförslag till Bodens
kommun.

Vi på Harads skola önskar att fä våran skolgård roligare. Den behöver också

bli säkrare för att vi inte ska göra illa oss. Asfalten är trasig med stora hål
och mycket löst grus. Delar av asfalts plan vill vi byta ut mot gräs så att vi
kan spela fotboll och plantera äppelträd och buskar. Vi vill också sätta dit en
grillring och bänkar. Vi vill ha det både som avkoppling och ute klassrum.
På skolgården finns det gamla och slitna basketkorgar som vi vill byta ut. Vi
vill även byta ut de taggiga buskarna mot vanliga buskar. Under gungoma
vill vi byta ut sanden mot "mjuk asfalt" och vi önskar få en spindelgunga.

Det är viktigt med en bra utemiljö ftir att få bättre kondition, bli starkare,
man längtar till skolan och man blir inte lika tjock och slö som när man sitter
still och tittar på. Man blir även mer fokuserad på lektionerna.

Hälsningar

Felicia, Emil O, Råbert, Evelina och Emil S

Harads skola

Utdragsbestyrkande / Expedierat "'tT
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Fastighetsnämnden

S 27 Verksamhetsplan och Budget 2016-2018
20tsl39

Fasti g hetsnäm ndens besl ut
Fastighetsnämnden fastställer Verksamhetsplanen och Budget fttr 20 1 6-
2018, inklusive interkontrollplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsftirvaltningen har upprättat förslag till Verksamhetsplan och
Budget Tor 2016-201 I samt internkontrollplan.

Verksamhetsplanen och budget en 201 6-201 8 har ftirhandlats enli gt
medbestämmandelagen MBL $ l1 den 23 november 2015.

Bilaga 1 Verksamhetsplan och Budget 2016-2018

Bilaga 2 Interkontrollplan

Bilaga3 MBL $ I I Protokoll

För kännedom

Ekonomikontoret
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Fastighetsnämnden

S 28 Sammanträdesplan
20r5140

Fasti g hetsnäm ndens beslut
Fastighetsnämnden fastställer ftiljande sammanträdesdagar ftir år 201 6.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsftrvaltningen har tagit fram ett fcirslag till sammanträdesdagar för
fastighetsnämnden under 2016. Samtliga möten börjar kl 14.00. Hänsyn har
tagits till de stoppdatum som ekonomikontoret har bestämt för att lämna in
underlag till planeringsberedning samt delårsrapporter.

Datum

17 februari (onsdag)

16 mars (onsdag) heldag

20 april (onsdag)

18 maj (onsdag)

26 september (måndag)

30 november (onsdag)
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Fastighetsnämnden

S 29 Snabelhuset
201s141

Fastig hetsnäm ndens beslut
1. Att fastighetsnämnden godkänner uppsägningen och att hyresavtalet

upphör 2016-05-31. Under uppsägningstiden får plan 3 endast

användas som förråd och förelagda brister åtgärdas av

fasti ghetsförvaltnin gen.

2. Att fastighetsnämnden uppdrar till fastighetsförvaltningen att utreda
tre olika ekonomiska alternativ ftir Snabelhuset som redovisas första
nämndsmötet2016.

- Renovera och hyr ut huset

- Försäljning

- Rivning

Beskrivning av ärendet
KFU hyr sedan 2013-01-01 Snabelhuset, årshyran âr ca607 000 kr.
Fastighetsf<irvaltningen har fått ett föreläggande om att Êúgaña brandskyddet
i Snabelhuset senast 2015-12-22 varvid ny tillsyn kommer genomföras. Vid
underlåtenhet att vita åtgärder kommer ärendet att tas upp i
kommunstyrelsen för beslut om vitesfüreläggande.

Förvaltningen har i en skrivelse till KFU ställt frägan om hur de avser att
nyttja huset över en längre period. Huset är i behov av en omfattande
renovering och anpassning, investeringen är bedömt till ca 9 miljoner vilket
innebär ökade hyreskostnader för hyresgästen. KFU nämnden har fattat
beslut och har skickat en formell uppsägning av gällande hyresavtal.

Fastighetsftrvaltningen anser att uppsägningen av avtalet kan bedömas
under särskilda omständigheter då huset inte uppfyller de krav som ställs på
brandskydd och tillgänglighet i offentliga möteslokaler.
Fastighetsfcirvaltningen anser att 6 månaders uppsägningstid är skälig i detta
fall.
Fastighetsfdrvaltningen föreslår att plan 3 stängs samt att förelagda brister
åtgärdas snarast. Under uppsägningstiden utreder fastighetsförvaltningen
olika alternativ for Snabelhusets framtid. Avtalet med KFU kan upphöra den
31 maj 2016.
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Fastighetsnämnden

S 30 Yttrande granskningsrapport, ändamålsenlighet och
lnternkontroll inom upphandlingsverksamheten
2015144

Fastighetsnäm ndens beslut
Fastighetsnämnden har tagit del av granskningsrapporten och beaktat
synpunkterna. Inför kommande verksamhetsår har interkontrollplanen
reviderats.

Beskrivning av ärendet
Förtroendevalda revisorer har tillsammans med sakkunniga från PwC
granskat om kommunen företag och styrelser nämnder har en ändamålsenlig
verksamhet för offentlig upphandling samt om den interna kontrollen inom
området är tillräckligt.
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Fastighetsnämnden

$ 31 Redovisning av delegationsbeslut
20t5/2

Fastighetsnäm ndens beslut
Fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
ftirtecknats i protokoll den25 november 2015 $ 28.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning
Fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
fasti ghetslorvaltningens tj änstemän i enli ghet med fasti ghetsnämndens
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till fastighetsnämnden.

Personalärenden
o Anställning av lokalplanerare Emelie Nilsson 1 november 2015

enligt punkt l:2 i delegationsordningen.

o Skriftlig varning till en medarbetare inom lokalvården enligt
Allmänna bestämmelser MBL $ 1 1 enligt punkt 1:4 i
delegationsordningen.

Ekonomifrågor

o 700 tkr omfördelas från Sandenskolan till tak Stureskolan enligt
punkt 2:3 i delegationsordningen.

o 1 miljon kr omft)rdelas från projekt Bergbacka till ombyggnad
Prinsen enligt punkt 2:3 i delegationsordningen.

Upphandling
o Tilldelning av entreprenad till GLB Bygg ftr ombyggnation Prinsen

enligt punkt 3:1 i delegationsordningen

o Tilldelning av entreprenad till ISS Facility ñr städuppdrag. Pris for
alla objekt inklusive all forbrukningsmaterial utan ätor är
6864084kr1år. Start 2015-11-01 och avtalstid 3 är framät enligt punkt
3:1 i delegationsordningen.
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Fastighetsnämnden

Administrativa frågor
r Utbildningsfürvaltningen har sagt upp hyreskontraktet för

Junibackens ftjrskola per datum 150630 (Hyresvärd Bodenbo)enligt
punkt 4:3 i delegationsordningen.

o Konsekvens av branden i Bredåker så har Socialförvaltningen sagt
upp hyreskontraktet ftir personallokalen enligt punkt 4:3 i
dele gationsordningen.
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