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Inledning 

1 Justering av närvarolistan 

Ordförandens förslag. 
1. Närvarolistan fastställs 

2 Godkännande av dagordning 

Ordförandens förslag. 
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1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar: 

3 Protokollsjustering 

Ordförandens förslag. 
1. /namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden 

överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska 
vara klar inom 14 dagar. 
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Informations- och anmälningsärenden 

4 Information 

Ordförandens förslag. 
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1. Fastighetsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 

A. Information om aktuella investeringar 

5 Anmälan av delegeringsbeslut 

Ordförandens förslag. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av 
Landstingsstyrelsen § 17/2013 och Fastighetsnämnden § 40/2013 fattade 
beslut: 

A. Av Fastighetsnämndens presidium fattade beslut 

a) Inhyrning av externa lokaler 

B. Av fastighetschefen fattade beslut 

a) Inhyrning av externa lokaler 

b) Godkännande av förslagshandling och fortsatt projektering. Bilaga 

6 Anmälningsärenden 

Ordförandens förslag. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

A. Förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen. 
LD14/01455 (LF 2014-10-20). Bilaga 

B. Revisorernas granskning av delårsrapport 2014-08-31 . 

LD14/03429. Bilaga 
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7 Plan för internkontroll 2014, uppföljning 
Diarienummer LD13/02766 

Ordförandens förslag 
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1. Anteckna redovisad rapport för uppföljning av internkontroll 2014 till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisade iakttagelser i granskningsrapporten pekar på angelägna och 
relevanta förbättringsområden. Av rapporten framgår vilka åtgärder som 
kommer att genomföras i syfte att säkerställa förbättringar. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag. 

b) Rapport internkontroll 2014. 

8 Plan för internkontroll 2015 
Diarienummer LD14/03272 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa internkontrollplan 2015 för Fastighetsnämndens 

ansvarsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsfullmäktige har 2011-06-14, § 99, och senast 2014-03-03, § 7, 
beslutat om reglemente för Fastighetsnämnden. I reglementet fastslås att 
ansvaret för att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande samt hur 
uppföljningen av kontrollen ska ske ligger nämnden. 

Planen är upprättad utifrån av landstingsstyrelsen fastställda 
kontrollområden samt den riskanalys som gjorts för nämndens 
ansvarsområde. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) lnternkontrollplan 2015 
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Diarienummer LD14/03275 

Ordförandens förslag 
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1. Fastställa Fastighetsstrategi och verksamhetsplan 2015 för 
Fastighetsförvaltningen samt att notera avkastningskravet på 18,7 
mkr. 

2. Godkänna följande policydokument för Fastighetsnämndens 
ansvarsområde att gälla from 2015-01-01 och tillsvidare: 

3. Arkitekturpolicy 
4. Elhandelspolicy 
5. Hyresgästpolicy 
6. Kvalitetspolicy 
7. Miljöpolicy 
8. Policy mot mutbrott och bestickning 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsstrategin pekar ut riktningen för de kommande årens utveckling 
inom fastighetsnämndens ansvar som fastighetsägare och ansvarig för att 
tillhandahålla mark, lokaler och service som behövs för landstingets 
verksamhet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Policys 

c) Fastighetsstrategi och Verksamhetsplan 2015 

10 Budget 2015 
Diarienummer LD14/01183 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa Fastighetsnämnden budget för 2015 
2. Överlämna budgeten till Landstingsstyrelsen för kännedom 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsnämnden fastställde vid sitt möte 2014-04-23 budget avseende 
2015 med ett resultat på 18, 7 mkr. 
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Efter ytterligare genomlysning tillsammans med nya förutsättningar kan 
konstateras att avkastningskravet på 18, 7 mkr beräknas kunna levereras. 
Strikt kostnadskontroll med täts uppföljningar ska garantera att 
avkastningskravet når. lnvesteringsramen för 2015 uppgår till 355 mkr. 

Det bör noteras, att införandet av komponentavskrivning medför 
omstuvningar i resultat- och balansräkningen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag. 

b) Resultatbudget 2015. Bilaga 1 

c) Plan för investeringar 2015-2018. Bilaga 2 

11 Kalkylränta 2015 
Diarienummer LD14/03265 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa kalkylräntan för år 2015 till 3,02 procent (3,25) och att en 

lägre räntesats, 1,51 procent, används för energiinvesteringar även 
under 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsfastigheter har sedan många år tillbaka en etablerad modell för 
att fastställa nivån på kalkyl- och internränta för fastighetsinvesteringar. 

Modellen syftar till att tydliggöra att investeringar långsiktigt binder kapital 
och att detta har ett pris. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Ränteutveckling, diagram 

12 Köp av miljömärkt elenergi 2015 
Diarienummer LD14/03268 

Ordförandens förslag 
1. Köp av miljömärkt elenergi väljs med en mix av sol, vind och vatten 

enligt alternativ 2. 
2. Vald mix av miljömärkt elenergi köps för 2015. 
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Köp av miljömärkt elenergi utgår från fastställd Energiplan 2010. Planen har 
en tydlig målsättning, nämligen genom att öka energiprestanda i 
fastighetsbeståndet, minska utsläppen av klimatgaser och skapa 
förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

13 Delegeringsbestämmelser 
Diarienummer LD14/03276 

Ordförandens förslag 
1. Förslaget till nya delegeringsbestämmelser för Fastighetsnämnden 

fastställs och börjar gälla från och med 2015-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt nämndens reglemente, § 10, får nämnden uppdra åt ledamot eller 
ersättare i nämnd eller åt anställd hos landstinget att på nämndens vägnar 
besluta i visst ärende eller grupp av ärenden. 

Förra gången nämndens delegationsbestämmelser var uppe till beslut var 
2013-11-27. Eftersom ambitionen är att alla styrdokument ska bli föremål för 
en årlig översyn, föreslås nu efter en viss redaktionell översyn att bilagda 
reviderade delegeringsbestämmelser fastställs att gälla from 2015-01-01. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Delegeringsbestämmelser 


