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Fastighetsnämnden

$ 1 lnformationer

o Fastighetsnämndens ansvarsutövande 2015

. Detaljplan Brogatan 56:36

o Investeringsbehov Unbyns skola

o Statusutredningfritidsanläggningar

o Förvaltningschefensrapport

o Internkontrollplan 2016
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Sammanträdesdatum
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Fastighetsnämnden

$ 2 Verksamhetsberättelse 2015
FN2016/10

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden fastställer verksamhetsberättelsen för 201 5.

2. Fastighetsnämnden fastställer investeringsredovisningen för 20 1 5

samt fürslag till tilläggsbudget fttr 2016.

3. Fastighetsnämnden fastställer ftirslag till nyttjande av över- och

underskottsfond.

Arendet
Fastighetsñrvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse,

investeringsredovisning samt forslag till nyttjande av över- och

underskottsfond. I verksamhetsberättelsen redovisas nämndens

måluppfyllelse. Driftredovisningen visar ett överskott pà 5,4 mkr jämftirt
med budget vilket till största delen beror på ökade intäkter jamf<irt med

budget. Aven kapitaltjanstkostnaderna och personalkostnaderna är lägre än

budget. Den positiva avvikelsen uppgår sammantaget till 9,5 mkr. Utfallet
für kostnaderna verkar i motsatt riktning och är 4 mkr högre än budget.

Avvikelsen kan hänfüras till en ökning av underhållskostnaderna ftjr både

material och tjänster. En del av det planerade underhållet har tidigarelagts till
foljd av det ekonomiska överskottet.

Investeringsredovisningen for 2015 visar ett överskott gentemot budget med

20,7 mþ,r. Avvikelsen beror framför allt på att flera större projekt inte hunnit
genomfüras under året.

Förslaget avseende investeringsbudget för 2016 innehåller en omfördelning

av ursprunglig budget. Omfordelningen är gjord dels på grund av

omprioriteringar och dels på grund av att ombyggnaden av Hildursborg blivit
dyrare än beräknat. Den totala budgeten för ombyggnationen har ökat med

2,7 mkr.

Den füreslagna tilläggsbudgeten uppgår till2I,4 mkr vilket ar I,J mkr mer

än utrymmet. Det beror dels på fordyringen av ombyggnationen av

Hildursborg och dels på takombyggnaden på Stureskolan.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Fastighetsnämnden

Översikt investeringar, mkr

Överskott investering ar 20I 5 20,7

Avgår överskott på investeringar
som slutredovisas

- 1,0

Återstående överskott 19r7

Pågående investeringat som föreslås
överfl yttas via tilläggsbudget

19,7

Extra tillskott budget 2016 1 ,7

Förslag till tilläggsbudget 2016 21,4

Driftöverskottet på 5,4 mkr föreslås användas dels för att täcka füregående

års undersk ott I ,4 mkr och dels ft)r att bekosta statusutredningar för att

fastställa underhållsbehovet samt samordna underhållsåtgärder och

tillgänglighet i fastighetsbeståndet.

Bilagor
Verksamhetsberättelse ftir år 2015

Investeringsredovisning för 2015 samt tilläggsbudget för 2016

Förslag till nyttjande av över- och underskottsfond.

För kännedom

Ekonomikontoret
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Fastighetsnämnden

$ 3 Kostnadsuppföljning städenheten
FN2016/11

Fasti g hetsnäm ndens beslut

1. Fastighetsnämnden ger fastighetsförvaltningen i uppdrag att följa
kostnadsutvecklingen inom städenheten under första kvartalet 2016.

2. Fastighetsftirvaltningen ska vid fastighetsnämndens sammanträde

den20 april föreslå eventuella sänkningar av gällande städkostnader

Beskrivning av ärendet
From 2015-l l-01 är städentreprenaden upphandlad for ytterligare 3 år.

Fastighetsnämnden ekonomiska utfall flor 2015 indikerar ettvisst överskott
inom städenheten. Fastighetsftirvaltningen arbetar med ytterligare
effektiviseringar inom den del av städenheten som bedrivs i egen regi. Det kan

finnas möjligheter att sänka den interna städkostnaden med några procent.
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Bodens kommun Sammanträdesdatum
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Fastighetsnämnden

$ 4 Snabelhuset
20t5l4r

Fastighetsnämndens beslut

1. Att fastighetsnämnden uppdrar till fastighetschefen att fortsätta

ftirhandla med QUMF föreningen om en ñrsäljning av del av

fastigheten Mullvaden 6 och taframbeslutsunderlag till
fastighetsnämndens sammanträde den 16 mars 2016.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning
KFU har sagt upp avtalet from20l6-06-30. 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 pä 6,6

miljoner med en hyra på 850:- per kvm/år. Föreningen har tackat nej till det

lorslaget då de anser att lokal kostnaden blir ñr hög. Att renovera huset och

hyra ut det till kontorslokaler förutsätter en investering på ca 9 - 10 milj.
Med rådande marknadsläge där det finns ett ganska stort utbud på lediga
kontorslokaler är det en mycket tveksamt afftir. Idag finns det ingen
intressent av en sådan forhyrning. I väntan på en eventuell
hyresgästförfrågan läggs fastigheten i lokalbanken.

Alt2 Försäljning

Bokftirt 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. Idag 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 sâkerställa infartsväg om
angränsande tomt exploateras med bostäder.

Nuvarande verksamhetsutövare i fastigheten QUMF ftireningen har lämnat
ett indikativt bud och önskar förvärva fastigheten till ett nystartat
fastighetsbolag.
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Fastighetsnämnden

Alt 3 Rivning.

Rivningskostnaden är uppskattad till 4,2 milj. Fördelen med en rivning är att

marken finns kvar ftjr framtida bostadsbyggande. I den nya centrumvisionen
finns det ingen plan att bebygga marken med nya bostäder. Bedömningen är

att det finns mer attraktiva tomter att bebygga de närmaste 10 åren.

Fastighetsfö rvaltningens sammanfattning
Fastighetsft)rvaltningen anser att en försäljning är det lämpligaste

ekonomiska alternativet på kort sikt. Fastighetsförvaltningen har beställt en

oberoende värdering av fastigheten, Under förutsättning, att budet ligger
inom den värdering, som utfürts av en oberoende part, bör del av fastigheten

avyttras.
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Fastighetsnämnden

$ 5 Redovisning av delegationsbeslut
FN 2016/12

Fastig hetsnämndens besl ut
Fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som

förlecknats i protokoll den 17 februari 2016 $ 5.

Sammanfattning
Fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
fastighetsftirvaltningens tj änstemän i enlighet med fastighetsnämndens

delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till fastighetsnämnden.

Personalärenden
o Anställning av teknikchef Thomas,A.ström 1 mars 2016 enligt punkt

I :2 i delegationsordningen.

Administrat¡va frågor
o Folkuniversitetet Sanden, hus D våning 2 är uppsagd enligt avtal och

avflytad per den 31 januari 2016. Våning 2 är pã365 m2 och
årshyran är 146,000:- enligt punkt 4:3 i delegationsordningen.

o Studiefrämjandet Norrbotten våning 3 på Fabriksgatan 28m2, årshyra

14,424-. Uppsagd enligt avtal och avflyttning 29 febtuati20l6 enligt
punkt 4:3 i delegationsordningen.

lr(
/ Expedierat


