
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-03-30

Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, klockan 8.00 - 8.45

Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande
Agne Sahlin (S)
Marina Josefsson (S)
Marcus Ingelsbo (M)
Zuhidin Bahtanovic (M)
Lars-Erik Nyström (C)
Charlotte Ström (KD)
Pierre Svanström (SD)

Övriga deltagande Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare

Utses att justera Charlotte Ström (KD)

Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret fredagen den 1 april klockan 13.00

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 27 - 36

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Åkestrand (M)

Justerande ..........................................................................................................................................

Charlotte Ström (KD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-03-30 Paragrafer 27 - 36

Datum för
anslags uppsättande 2016-04-04

Datum för
anslags nedtagande 2016-04-29

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §27 Dnr: FA.2016.17

Gislaveds gymnasium, test av ny belysning
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Belysningsanläggningen på Gärdesskolan är drygt 20 år gammal. Under många
år har det varit problem med styrning av belysningen och med HF-don som
gått sönder.

För att kunna förnya anläggningen på ett bra sätt föreslår fastighetskontoret att
tre belysningsföretag får lämna förslag på nya armaturer med LED-belysning.
För att kunna göra en jämförelse monteras belysningarna i tre likadana
klassrum under sommarlovet 2016. En utvärdering avseende ekonomi, miljö
och energieffektivitet kan sen göras under höstterminen och ett utbyte kan
göras i ett antal klassrum under sommarlovet 2017.

Arbetet utförs av kommunens avtalsleverantör Elajo. Kostnaden beräknas till
120 000 kronor. Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 2016-03-04
Protokoll 2016-03-16 - Faau §23

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, fastighetsnämndens förfogande, anvisa 120 000 kr till
test av ny belysning på Gärdesskolan (projekt 56952).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §28 Dnr: FA.2016.18

Hagagården, uppgradering av brandlarm
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Brandlarmet på Hagagården i Smålandsstenar är installerat 1999 och det är av
konventionell typ.

Vid service har anläggarfirman Stanley Security upptäckt att detektorer börjat
bli smutsiga och att risk för fel funktioner i brandlarmet därmed uppstår. Vid
byte av central till en ny av adresserbar typ och med nya detektorer kan man
se exakt vilken larmpunkt som larmar. Man kan även kontrollera graden av
smutsighet på detektorerna via centralen.

Offert har tagits in från anläggarfirman Stanley Security på en uppgradering av
anläggningen till ett pris på 205 000 kr. Arbetsutskottet föreslår att medel
anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 2016-03-04
Protokoll 2016-03-16 - Faau §24

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, fastighetsnämndens förfogande, anvisa 205 000 kr till
uppgradering av brandlarmet på Hagagården (projekt 56953).

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §29 Dnr: FA.2008.15 291

Om- och tillbyggnad av Nordinskolan i Smålandsstenar
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56451, Om- och
tillbyggnad av Nordinskolan i Smålandsstenar.

Under projektets gång upptäcktes en del brister i projekteringen som fick
rättas till medan byggnationen pågick. Det var ett störningsmoment och
påverkade sluttiden som fick skjutas fram ganska långt. Framförallt var det
konstruktionen av den ombyggda, befintliga delens takstomme som fick både
ritas och sedan byggas om.

Vattenproblematiken i områdets mark påverkade på så sätt att ytskikten fick
bytas till mindre fuktkänsliga material än det som fanns i bygghandlingarna från
början.

Projektet var budgeterat till 62 mnkr, slutliga kostnader uppgår till 52 043 774
kronor. Arbetsutskottet föreslår att överskottet 9 956 226 kronor förs över
till etapp II av projektet.

Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd 2016-03-08
Protokoll 2016-03-16 - Faau §26

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56451och att överföra
överskottet 9 956 226 kr till projekt 56922 Nordinskolan, ombyggnad
etapp II.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §30 Dnr: FA.2012.32 292

Rönneljung, ny ventilation
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56772. Projektet har
omfattat byte av värme- och ventilationsanläggning, ändring av takkonstruktion
och borrning för bergvärme vid Rönneljung i Reftele.

Kostnaderna beräknades till 4,5 mnkr, slutliga kostnader är 4 294 892 kr.
Fastighetskontoret konstaterar att projektet flutit på bra då stor vikt lades vid
samordning av arbeten och att inte mycket oförutsett inträffade.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att överskottet
återförs till projekt 56003.

Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd 2016-03-08
Protokoll 2016-03-16 - Faau §27

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56772 och att återföra
överskottet 205 107 kr till projekt 56003, fastighetsnämndens
förfogande.

Expedieras till:
Fritidsnämnden
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §31 Dnr: FA.2013.61

Isabergskolan, ombyggnad av ventilationsanläggning
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56841, Ombyggnad
av ventilationsanläggning på Isabergskolan i Hestra.

Projektet omfattade byte av ventilationsaggregat och kanaler, värme samt byte
av yttertak inklusive sanering av eternittak.

Kostnaderna beräknades till 3,2 mnkr, slutlig kostnad är 1 757 417 kr.
Överskottet beror dels på lägre anbud än beräknat, dels på att lite enklare
lösningar hittades under projektets gång.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen av projektet godkänns och att
överskottet 1 442 583 kr återförs till projekt 56003.

Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd 2016-03-08
Protokoll 2016-03-16 - Faau §28

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56841 och att återföra
överskottet 1 442 583 kronor till projekt 56003, fastighetsnämndens
förfogande.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §32 Dnr: FA.2016.21

Dagcenter Nissan, liftar till två nya HWC
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret har byggt om och gjort två HWC större på Dagcenter
Nissan i Gislaved.

Socialförvaltningen har nu beställt uppsättning av liftar för att enklare kunna
använda dusch och WC. Fastighetskontoret beräknar kostnaden till ca 30 000
kr. Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Protokoll 2016-03-16 - Faau §31

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, fastighetsnämndens förfogande, anvisa 30 000 kr till
liftar i två HWC på Dagcenter Nissan (projekt 56954).

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §33 Dnr: FA.2016.22

Kommunhuset, dränering
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
I kommunhusets källare har det trängt in vatten som gett fuktpåslag på vissa
ytterväggar som ligger under jord. Under 2014 - 2015 påbörjades grävning och
tillrättning av fasaden mot norr. Det var meningen att man skulle fortsätta med
den södra fasaden men av olika anledningar blev det inte av då. Nu har
emellertid entreprenören möjlighet att utföra arbetet och fastighetskontoret
bedömer att det är viktigt att dräneringen görs.

Kostnaden beräknas till ca 350 000 kr. Arbetsutskottet föreslår att medel
anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Protokoll 2016-03-16 - Faau §30

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, fastighetsnämndens förfogande, anvisa 350 000 kr till
dräneringsarbeten vid kommunhusets södra fasad (projekt 56955).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §34 Dnr: FA.2016.20

Försäljning av fastighet
Sunnerås 1:29

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun förvärvade för många år sedan fastigheten Sunnerås 1:29,
Slättahults skola i Sporda. Anledningen var att kommunens vänort i Danmark,
Stenlöse, önskade en lokal för lägerskola.

Lägerskoleföreningen har därefter rustat upp och svarat för driften av
fastigheten. Samtidigt har det skett förändringar i kommunstrukturen i
Danmark och Stenlöse kommun har gått upp i Engedals kommun. Föreningens
verksamhet har varierat mellan åren men de har framfört önskemål om att få
köpa fastigheten.

Vid köpet fanns det avbrott i lagfartskedjan varför kommunen inte kunde få
lagfart. Mark- och exploateringsenheten har arbetat för en lagfart och nu har
kommunen beviljats lagfart.

När kommunen nu har fått lagfart går det att genomföra en försäljning. Det
finns inget behov för Gislaveds kommun att behålla fastigheten varför
fastighetskontoret föreslår att den säljs till Ganlöse Lägerskoleförening.

Arbetsutskottet underströk vid sitt sammanträde 2016-03-16 att syftet med
försäljningen är att lägerskoleföreningen ska bedriva sin verksamhet i egna
lokaler, som de också ansvarar för. Det är därför viktigt att form och villkor
för en försäljning diskuteras vidare.

Beslutsunderlag
Försäljning av Sunnerås 1:29, 2016-03-10
Protokoll 2016-03-16 - Faau §32

Fastighetsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige i Gislaveds kommun att sälja fastigheten
Sunnerås 1:29 till Ganlöse Lägerskoleförening.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §35 Dnr: FA.2016.7

Information från fastighetskontoret

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler informerar om aktuella frågor:

Ombyggnad Kastanjegården
Ombyggnaden kommer att lämnas ut på anbudsräkning i slutet av april

Ö Järnvägsgatan Smålandsstenar
Det finns en saneringsfastighet på Ö Järnvägsgatan 15 i Smålandsstenar där
fastighetsförvaltningen har påbörjat rivningen. Men den har inte färdigställts.
En anmälan om ovårdad byggnad har lämnats in till Bygg- och miljönämnden.
Förvaltningen kommer att tillse att byggnaden rivs innan sommaren.

Brandstationen i Burseryd
Det kom in flera anbud på brandstationen vilket ledde till budgivning som
slutade på 182 tkr. Tillträde kommer att ske den 1 juli 2016.

Hantverkstjänster
En ny upphandling av markentreprenader och papptak har genomförts.
Leverantör blir Bygg Bröderna i Falkenberg AB och Tommys Tak Gislaved AB.

Elupphandling
Kommunen genomför en ny upphandling av elleverantör. Vid föregående
upphandling kom endast ett fåtal anbud men nu är det betydligt fler som
lämnat anbud.

Mat- och måltidspolicy för Gislaveds kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Mat- och
måltidspolicy som är utlämnat på remiss. Förslaget kommer att behandlas på
nästa sammanträde.

Bemanningen på fastighetskontoret
Den nya tjänsten som projektledare med chefsansvar har varit utannonserad
internt och en person har lämnat sin ansökan. Efter MBL-förhandling kommer
tjänsten att tillsättas i v 14. Då tillträder också VVS-ingenjören Jamal Altahan
Alzaim sin tjänst i fastighetsförvaltningen.
Det har visat sig svårare att få en person som tekniker för att ansvara för
ritningsarkivet.

Rekrytering av ny fastighetschef
Organisationen av kommunledningsförvaltningen kommer att medföra att
flera funktioner flyttas till andra nämnder och förvaltningar.
Fastighetsnämnden kommer att få ett ökat ansvar för olika servicefunktioner.
Det är därför lämpligt för nuvarande fastighetschef, som blir 65 år i
november, att lämna uppdraget. Processen för att rekrytera en ny chef har
inletts.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §36 Dnr: FA.2016.8

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:

· Kommunfullmäktige 2016-02-25 §30 Ombudgeteringar från 2015 till
2016

· Kommunfullmäktige 2016-02-25 §32 Ansökan om tilläggsanslag för
ombyggnad av Anderstorps prästgård samt Kastanjegården och
Nyckelpigans förskola i Reftele

· Kommunfullmäktige 2016-02-25 §37 Övertagande av verksamheter
från Stiftelsen Gisleparken

· Kommunstyrelsen 2016-03-23 §99 Rekrytering av förvaltningschef
· Klagomål, beröm och synpunkter som inkommit via systemet Tyck till

på kommunens hemsida till och med den 29 mars 2016
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