
Sammanträdesprotokol I

Sida

1(13)

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-09-18

FastighetsfÖrvaltningen Slipvägen 11, 14.00

LedamÖter

Anders Pettersson ( )
Rigmor Aström (M)
Per- Ulf Sandström (M)
Glenn Blom (S)

Tjänstgörande ersättare

Conny Bergwall förvaltn ingschef
Lena Nilsson administrativ chef
Stina Jonsson sekreterare
Bertil Classon Kommunal

Glenn Blom

plats och tid Fastig hetsförvaltn i ngen

Sekreterare

Stina

Ordförande j
Anders Pettersson

och tid

närvarânde

Underskrifter

Justerare

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

f**'Ø*-

Paragrafer 18-29

Glenn Blom

ANSLAG/BEVIS
Protokollet år justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag.

Fastighetsforvaltningen

2018-09-18

2018-09-21 Datum då anslaget tas ned

Fastig hetsförvaltn i nge n

Underskrift
Stina

2018-10-12



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

201 8-09-1 I

Sida

2(13)

Fastighetsnämnden

Ärendetista

$ lS lnformationer

$ 19 Verksamhetsberättelse per augusti 2018

$ 20 Fastighetsförvaltningens svar på Ks fråga om lokaler S 20-2019......

$ 21 Delrapport på Ks fråga om lokalfrågor Kultur-, fritid-, och
ungdomsförvaltningen Ks $ 221 12017 ...........

$ 22 Avtal med Bodens Näringslivsfastigheter..............

$ 23 Fastighetsnämndens lnköp- och attestordning med beloppsgränser.

$ 25 Uppdrag handlingsplan jämställdhet

$ 26 Gruppbostad Mullvaden 1...............

$ 27 Högvalla- förskola i Sävast

$ 28 Försäljning av fastigheten Thor 5......

$ 29 Redovisning av delegationsbeslut.

3

4
5

.b

.7

.8
o

10

11

12

13

/ Exped¡erat

.z';%



Sam ma nträdes protokol I

Sammantrådesdatum

2018-09-18

S¡da

3(1 3)

Bodens kommun

Fastighetsnämnden

S f B lnformationer
FN 2018/99

1. Fastighetschefens rapport juni 2018.

2. Inttikter och kostnader per aktivitet 2018 3.

3. Kommentar investeringar
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Fastighetsnämnden

S 19 Verksamhetsberättelse per augusti 2018
FN 2018/103

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden fastställer verksamhetsberättelsen för januari- augusti
2018.

Fastig hetsnäm nden konstaterar vidare :

1. Lokala miljömål beträffande att produktionen av el och värme ska
ske med minst 90 % förnyelsebara energikällor inte kommer att
uppnås med nuvarande flärrvärmeleverans från BEAB vilket bör
analyseras från ett koncernperspektiv.

2. Den extremt snörika vintern 2017118 har inneburit höga kostnader
för takskottning och snörojning vilket lett till kraftiga minskningar av
det planerade underhållet. Detta kommer att få konsekvenser för
framtiden.

Sammanfattning

Fastighetsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse
för perioden januari-augusti 2018. I verksamhetsberättelsen redovisas
nämndens måluppfyllelse.

I samband med verksamhetsberättelsen redovisas även resultatet av
uppföljning av intern kontrollplan.

Bilagor
1. Verksamhetsberättelse för perioden januari- augusti 2018.
2. lntern kontrollplan
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Fastighetsnämnden

S 20 Fastighetsförvaltn¡ngens svar på Ks fråga om lokaler $
20-2019

FN 2018/97

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden beslutar att överlämna bifogat svar till

kommunstyrelsen som svar på fråga om danslokalför kultur-, fritid- och
ungdomsförvaltningen.

Sammanfattning
Fastighetsförvaltningens pågående arbete och planering utifrån fattade
beslut om kultur-, fritid och ungdomsanläggningar.
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Bodens kommun
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Sammanträdesdatum

2018-09-18

Fastighetsnämnden

$ 2l Delrapport på Ks fråga om lokalfrågor Kultur-, fritid-,
och ungdomsförvaltningen Ks S 22112017

FN 2018/98

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden föreslår att Ks godkänner delrapporten. Slutligt svar
lämnas under början på 2019.

Sammanfattning
När verksamhetsidén är klar kommer det genomföras ett programarbete för
att kunna bedöma lokalbehov, placering och upprätta kostnadsbedömning.
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Fastighetsnämnden

S 22 Avtal med Bodens Näringslivsfastigheter
FN 2018/94

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden uppdrar till fastighetschefen att teckna avtal för
fastighetsförvaltning med Bodens Näringsfastigheter AB.

Sammanfattning
Bodens kommun har förvärvat bolaget Garnisionsfastigheter AB av Region
Norrbotten och tillträder aktierna den 3 september 2018. Under en
övergångsperiod kommer driften köpas av Regionen och sedan är avsikten
att Fastighetsförvaltningen ska sköta teknisk och administrativ förvaltning av
bolagets fastigheter.

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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2018-09-18

Fastighetsnämnden

S 23 Fastighetsnämndens lnköp- och attestordning med
beloppsgränser

FN 2018/104

Fastig hetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden fastställer inköps- och attestordning med
beloppsgränser för fastighetsnämnden.

Sammanfattning
Styrelser/nämnder har ansvar för den interna kontrollen inom sitt

ansvarsområde och är därigenom ansvarig för att bestämmelserna i dessa

riktlinjer iakttas.
De ansvarar också för att vid behov komplettera angivna kontrollmoment
med övriga kontroller.

Bilaga

1. Fastighetsnämndens lnköps - och attestordning med belopp
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Fastighetsnämnden

S 25 Uppdrag handlingsplan jämställdhet
FN 2018/92

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden fastställer handlingsplan för jämställdhetsintegrering,
med bilaga.

Sammanfattning
Fastighetsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en
handlingsplan för att säkerställa att alla verksamheter är
jämställdhetsintegrerade àr 2O2O i enlighet med riktlinje för ett jämställt
Boden.

Bilagor
1 . Handlingsplan jämställdhet
2. bilaga Handlingsplan
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Bodens kommun

Fastighetsnämnden

S 26 Gruppbostad Mullvaden I
FN 2018/100

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden beslutar att bygga gruppbostad Mullvaden 1 enligt
förslag. Option på solceller ska tas med vid upphandlingen.

Sammanfattning
Ett lokalprogram för byggnad har tagits fram av Socialförvaltningen med
stöd från FAF och extern resurs från en arkitektbyrå. Socialförvaltningen har
redovisat lokalprogrammet för ett antal intressenter och deras synpunkter
har inarbetats i programmet i valda delar.

Bilaga
1. Presentation Mullvaden 1

2. Planritningar
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Fastighetsnämnden

S 27 Högvalla- förskola i Sävast
FN 2018/95

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden beslutar att bygga en ny forskola i Sävast, Högvalla
enligt förslag. Option på solceller ska tas med vid upphandlingen.

Rigmor Aström (M) och Per -Ulf Sandström (M) lämnar ett särskilt yttrande
ärende Högvalla förskola Sävast

Vi moderater ser ett akut behov av att ytterligare förskoleplatser skapas
inom kommunen. Vi ser positivt på att utbyggnaden av förskolan i Boden
skyndsamt kommer i gång. Vår erinran mot beslutet rör centraliseringen av
platser då man väljer att bygga en stor enhet i stället för flera mindre vilket vi

moderater anser är bättre ur ett barnperspektiv.

Sammanfattning
Förskolan består av I avdelningar, byggnaden är utformad enligt
utbildningsnämndens riktlinjer för om, till- och nybyggnation av pedagogiska
lokaler.

Bilaga
1. Högvalla förskola - utformning
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Fastighetsnämnden

S 28 Försäljning av fastigheten Thor 5
FN 2018/93

Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att på lämpligt

sätt sälja fastigheten Thor 5.

Sammanfattning
Fastighetsförvaltningen anser att byggnaden inte är en så kallad
samhällsfastighet utan mer en näringsfastighet. Byggnaden behövs inte i

den kommunala verksamheten.
Fastighetsförvaltningen anser att Thor 5 kan avyttras med hänsyn till
fastighetens status och att det inte längre finns behov av lokalerna.
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Fastighetsnämnden

S 29 Redovisning av delegationsbeslut
FN 2018/101

Fastighetsnämndens förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förteckens i protokoll den 18 september 2018 S 29.

Sammanfattning
Fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
fastighetsförvaltningens tjänstemän i enlighet med fastig hetsnäm ndens
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till fastig hetsnäm nden.

Upphandling
enligt 3: 1 delegationsordningen

o Entreprenadkontrakt - Stadshuset ombyggnation Medborgarservice
etapp 2
HÖ Allbygg AB
Kontraktsumma 9 062 000 kronor
Ersättning för option 2747 000 kronor

a Entreprenadkontrakt - överordnat styrsystem SCADA
Umia Nord AB
Kontraktsumma 229 000 kronor
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