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Fastighetsförvaltningen

Li

Annika Lindström

Konferensrum FAF Kvarngatan 4, 13.00-15.30

Ledamöter
Anders Pettersson (KD)
Sonia Harr (S)
Per-Ulf Sandström (M)
Daniel Persson (S)
Linda lsaksson (M)

Tjänstg öra nde ersätta re

Glenn Blom (S)
Christer Bergdahl (NS)
Maeda Lisnic (MP)
RigmorAström (M)
Robert von Shantz(M)

Tjånstemän
Conny Bergwall, förvaltningschef, Lena Nilsson, Adm chef, Annika Lindström, sekr
övriga
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Bodens kommun

S 5 lnformationer

1. Omvärldsbevakning 2016

2. Omarbetad budget 2015

3. Verksamhetsplan 2015-20t7

4. Internhyressystem

5. Chefsrapport

6. Information om nämndsutbildning
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S 6 Fastighetsnämndens Riktlinjer inomhustemperatur

Fastig hetsnämndens beslut
Fasti ghetsnämnden fastställer riktlinj er fcir inomhusklimat i kommunala
lokaler.

Beskrivning av ärendet
Under flera års tid har fastighetsavdelningen arbetat aktivt med
energieffektivisering. För att kunna fortsätta det arbetet och optimeravära
anläggningar behövs gemensamma riktlinj er ftir inomhustemperaturer och
drifttider.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S 7 Fastighetsnämndens Upphandling av städentreprenad

Fastighetsnäm ndens besl ut
Fastighetsnämnden fastställer uppdraget till fastighetsftlrvaltningen,
fastighetschefen att upphandla städentreprenad ftjr ca hälften av kommunens
städverksamhet.

Efter ftirsta verksamhetsåret ska en utvärdering/avstämning göras av den

upphandlade städentreprenaden och den egna kommunala städverksamheten.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsfiirvaltningen uppfattning är att fortsatt drift i entreprenadform ger

en bättre effektivitet än drift i egen regi. Fastighetsftirvaltningen ftireslår att
städentreprenad upphandlas ftir de kommande 3 åren med en möjlighet till
ftirlängning i2 är. Under perioden ska entreprenaden utvärderas och
jämftiras med lokalvård utftjrd av egen personal. Förvaltningen ska ständigt
arbeta med förbättringar inom både arbetsmiljö och ekonomi, allt fcir
kommunens bästa.
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S I Fastighetsnämnden Delegation/fördelning
arbetsmiljöuppgifter

Fastig hetsnäm ndens besl ut
Fastighetsnämnden fastställer delegeringen av arbetsmilj öuppgifter inom
fastighetsftirvaltningen.

MBL 20ts-03-04

Beskrivning av ärendet
Fastighetsftirvaltningen lämnar forslag till delegationsordning ft)r
arbetsmiljöuppgifter.
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S 9 Redovisning av delegationsbeslut
Dnr FN 2015-2

Fastig hetsnämndens beslut
Fastighetsntimnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som

ftirtecknats i protokoll den 12 mars 2015 $ 9.

Sammanfattning
Fastighetsnåimnden har överlåtit sin beslutanderätt till
fastighetsfrirvaltningens tj änstemän i enlighet med fastighetsnämndens
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till fastighetsnämnden.

Personalärenden
o Förvaltningschefen har beslutat om avgångsvederlag till Joacim

Londér. Enligt punkt 1:8 i delegationsordningen.

o Anställning av Carina Gabrielsson 20 april enligt punkt 1:2 i
dele gationsordningen.

Ekonomifrågor
Administrative chefen har beslutat enligt punkt 2:4 i delegationsordningen
att utse ftiljande personer som beslutsattestanter inom
fasti ghetsftirvaltningen.

Bodens kommun

Bergwall Conny
V/ikström Katrina
Mattson Ove
Nilsson Lena
Nyström Dan
Ögren Ann-Katrin

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-12

Förvaltningschef
Driftchef
Enhetschef fasti ghetsdrift
Administrativ chef
Enhetschef fasti ghetsskötsel
Enhetschef städ och verksamhetsservice

Administrat¡va frågor
o Socialftirvaltningen hyr in externa lokaler ftir Älvstrands äldreboende

korttidsboende from 2015-01-01 enligt punkt 4:3 i
delegationsordningen.
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S 1O Val av representanter i pensionärsrådet och rådet för
funktionsnedsatta

Fastighetsnämndens beslut
1. Fastighetsnämnden utser Sonia Harr (S) som nämndens representant i

pensionärsrådet.
2. Fastighetsnlimnden utser Anders Pettersson (Kd) som nåimndens

representant i rådet ftlr funktionsnedsatta.

Beskrivning av ärendet
Pensionärsrådet är ett organ ftir överläggningar, samråd och ömsesidig

information mellan företrädare ft)r pensionärsorganisationema och

kommunens styrelser och nämnder.
Pensionärsrådet består av ftireträdare fü r pensionärsorganisationerna i
Bodens kommun, samt företrädare für kommunala fürvaltningar. Varje
nämnd utser en füreträdare.

Rådet ftir funktionsnedsatta är kommunens samrådsorgan med
handikapporganisationerna. Syftet med rådet är atf arbeta ftir att tillftirsäkra
människor med funktionsnedsättningar i Boden delaktighet och jämlikhet.
Rådet for funktionsnedsatta bestar av fcireträdare för
handikapporganisationerna i Bodens kommun, samt ftireträdare for
kommunala ftirvaltningar. Varje nämnd utser en füreträdare.

Kommunftireträdarna i råden ansvalar för att dennes nämnd samråder och

informerar råden i enlighet med reglementena. Respektive ftireträdare är

skyldig tillse att nämnden är representerad i råden då aktuella frågor
behandlas.
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