
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-04-29

Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, kl 8.00 - 8.50

Beslutande Clas Ebbeson (M) ordförande
Marcus Ingelsbo (M)
Lisbeth Åkestrand (M)
Lars-Erik Nyström (C)
Kenth Johansson (C)
Agne Sahlin (S)
Inga-Lill Svanberg (S)
Sören Svensson (S)
Lars Jäderström (S)

Övriga deltagande Dan Ekeberg (S) ersättare
Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare

Utses att justera Sören Svensson (S)
Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret måndagen den 5 maj 2014 kl 13.00

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

Paragrafer 63 - 71

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Clas Ebbeson (M)

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

Sören Svensson (S)

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

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-04-29 Paragrafer 63 - 71

Datum för
anslags uppsättande 2014-05-06

Datum för
anslags nedtagande 2014-05-30

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §63 Dnr: FA.2014.22 290

Gyllenforsskolan, datanät
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Gyllenforsskolan i Gislaved har ett fastighetsnät för datatrafik som inte
uppfyller dagens krav och Barn- och utbildningsförvaltningen har därför beställt
ombyggnad av nätet.

Fastighetskontoret har begärt offerter av de tre avtalsleverantörerna på
elinstallationer och lägsta pris är 165 000 kr. Högsta pris är 262 000 kr.
Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Beställning datanät Gyllenforsskolan.pdf
Protokoll 2014-04-16 - Faau §60

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 165 000 kr till
ombyggnad av Gyllenforsskolans datanät (projekt 56860).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §64 Dnr: FA.2014.23 290

Sörgårdsskolan, datanät
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Sörgårdsskolan i Gislaved har ett fastighetsnät för datatrafik som inte uppfyller
dagens krav och Barn- och utbildningsförvaltningen har därför beställt
ombyggnad av nätet.

Fastighetskontoret har begärt offerter från de tre avtalsleverantörerna på
elinstallationer och lägsta pris är 155 000 kr. Högsta pris är 245 000 kr.
Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Beställning datanät Sörgårdsskolan.pdf
Protokoll 2014-04-16 - Faau §61

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 155 000 kr till
ombyggnad av fastighetsnätet på Sörgårdsskolan (projekt 56861).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §65 Dnr: FA.2014.24 291

Musikskolan, ventilation trumhuset
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
När Musikskolan i Gislaved byggdes om och till för något år sedan åtgärdades
inte ventilationen i det intilliggande trumhuset. Verksamheten är dock
angelägen om att även detta åtgärdas. Fastighetskontoret har kostnadsberäknat
arbetet till ca 250 000 kr. Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från
projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-04-16 - Faau §62

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 250 000 kr till
ombyggnad av ventilationen i trumhuset vid Musikskolan (projekt 56862).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §66 Dnr: FA.2014.26

Upprustningsplan för simhallarna
Upphävande av beslut, medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret har låtit WEEDO AB utreda statusen på
kommunens simhallar. Det låg som underlag till fastighetsnämndens
yrkande inför budget 2014. De medel som anvisades är otillräckliga
för att genomföra föreslagna åtgärder.WEEDO har därför gjort en
handlingsplan anpassad efter tillgängliga medel för 2014 och framåt.

Fastighetskontoret anser att förslagen till åtgärder för 2014 bör
genomföras snarast samt att planering och projektering för att
genomföra åtgärder i Anderstorps simhall 2015 påbörjas.
Fastighetskontoret föreslår att 330 tkr anvisas till åtgärder vid
Anderstorps simhall, 40 tkr anvisas till Gislebadet och 330 tkr
anvisas till Smålandsstenars simhall.

Fastighetsnämnden beslutade 2014-02-05 att begära tilläggsanslag för
nytt avfuktningsaggregat, nytt tätsskikt mm i Anderstorps simhall.
Avfuktningsaggregatet är hjälpligt lagat och enligt WEEDO kan man
täta sprickor i betongen i avvaktan på ett nytt tätskikt.
Fastighetsnämndens beslut § 6 2014-02-05 bör därför upphävas.

Arbetsutskottet diskuterade ärendet vid sitt sammanträde
2014-04-16 och beslöt då att överlämna handlingsplanen från
WEEDO AB till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslöt också
föreslå fastighetsnämnden att beslutet om att begära tilläggsanslag
upphävs och att medel anvisas från projekt 56013 i enlighet med
fastighetskontorets förslag.

Beslutsunderlag
Rapport Handlingsplan för badanläggningar 2014-03-11.pdf
Protokoll 2014-04-16 - Faau §63
Statusbedömning Smålandsstenars simhall.pdf
Statusbedömning Anderstorps simhall.pdf
Tjänsteskrivelse till nämnd
Statusbedömning Gislebadet[1].pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att upphäva beslutet i fastighetsnämndens §6 2014-02-05 samt

att från projekt 56013, Ombyggnad simhallar, anvisa 330 tkr till åtgärder vid
Anderstorps simhall, 40 tkr till åtgärder vid Gislebadet samt 330 tkr till
åtgärder vid simhallen i Smålandsstenar (projekt 56863).

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §67 Dnr: FA.2014.27

Skattkistans förskola, ny diskmaskin
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
I köket på Skattkistans förskola i Reftele finns en diskmaskin av hushållsmodell.
Den har nu gått sönder och Barn- och utbildningsförvaltningen önskar att
maskinen ersätts med en snabbgående modell.

Fastighetskontoret har kostnadsberäknat utbytet till 30 000 kr och Barn- och
utbildningsförvaltningen accepterar hyreshöjningen som blir 3 600 kr/år.

Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Beställning diskmaskin Skattkistan.pdf
Protokoll 2014-04-16 - Faau §64

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 30 000 kr till
utbyte av diskmaskinen på Skattkistans förskola (projekt 56864).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §68 Dnr: FA.2014.25

Sim- och sporthallen i Anderstorp, inlösen värmeanläggning
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56803.

Fastighetsförvaltningen har sen 2002 haft ett avtal med Eon försäljning
Sverige AB om leverans av värme till Anderstorps sim- och sporthall,
Åsenskolan och Ekenskolan. När avtalet ingicks investerade Eon i en
ny fastbränslepanna, pelletsilos mm. Avtalet upphörde den 1 februari
2013. Kommunen förvärvade anläggningen till i avtalet bestämt pris
om 1 650 000 kr.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd
Protokoll 2014-04-16 - Faau §65

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56803.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §69 Dnr: FA.2014.5

Ekonomisk rapport 2014
Delårsbokslut och prognos 1

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet
för 2014.

Prognosen pekar mot ett underskott på ca 1 mnkr. Anledningen till
underskottet är att kapitalkostnaderna sannolikt blir högre än budget
beroende på att komponentavskrivning införs. Det medför generellt
kortare avskrivningstider vilket inte är beaktat vid hyressättningen.
Därmed får fastighetsförvaltningen en obalans mellan kostnader och
intäkter. Kortsiktigt medför det ett underskott 2014. På sikt är det
nödvändigt att hyressättnigen harmonierar med
komponentavskrivningen varför underskottet inte bör bli bestående.

Fastighetsförvaltningen har under 2014 rivningar som släpar efter
från tidigare år vilket kommer att belasta resultatet negativt.

Mediakostnaderna förväntas utvecklas positivt liksom intäkterna. För
personalkostnader beräknas ett mindre underskott.

Resultatet för årets tre första månader är 1 057 tkr. Resultatet för
samma period 2013 var -191 tkr.

Beslutsunderlag
Kommentarer til delårsprognos 2014-04-24
Budgetuppföljning 2014-03-31 med prognos.pdf
Protokoll 2014-04-16 - Faau §66

Fastighetsnämnden beslutar

att överlämna delårsbokslut och prognos 1 till Kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §70 Dnr: FA.2014.1

Information från fastighetsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler informerar om aktuella frågor och projekt:

Upphandlingen av arkitekter till förskolor i Anderstorp är överprövad.
Förhoppningen är att vi ska få ett snabbt beslut men det kan dra ut på tiden.
Om vi måste göra om upphandlingen överväger barn- och
utbildningsförvaltningen att se över alternativen.

Fastighetskontoret har fått kostnadssammanställningen avseende
asbestsaneringen i kommunhuset. Enligt entreprenören är kostnaden ca 4,8
mnkr.

Slutbesiktning av mötesplats Gisle ägde rum den 14 april men entreprenaden
blev inte godkänd. Den 25 april anmälde Tage & Söner att allt var klart för
fortsatt slutbesiktning. Något nytt datum för besiktningen är ännu inte
bestämt.

Fastighetskontoret har annonserat efter en fastighetsingenjör och fått positivt
gensvar med många ansökningar. Madeleine Dankha, som tidigare arbetet på
fastighetskontoret, har anställts från och med den 5 maj.

De interna hyrorna för 2015 beräknas efter förändringen av KPI mellan mars
2013 och mars 2014 samt med förändringen av oljepriser samt trädbränsle
index. KPI för mars 2014 är lägre än föregående år varför de interna hyrorna
kommer att bli lägre.

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för norra
industriområdet i Reftele. Fastighetskontoret avser inte att yttra sig över
planen.

Gislaveds kommun har i enlighet med elhandelspolicyn bundit upp leverans av
elenergi för 2014 till 100%, till 90% för 2015 och till 70% för 2016. På grund av
låga energipriser beslöt elhandelsgruppen att även teckna motsvarande 50% av
förbrukningen för 2017. Det genomsnittliga systempriset för 2017 är 27,8
öre/kWh exklusive elcertifikat.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §71 Dnr: FA.2014.2

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:

· 2014-02-27 Kf §20 Ombudgeteringar från 2013 till 2014
· 2014-02-27 Kf §35 Gång- och cykelvägsplan 2013
· 2014-02-27 Kf §36 Vision 2014 för Gislaveds kommun
· 2014-03-11 Ks §97 Förlängning av hyresavtal, Gripen 9 Stationsallén 5

A, Gislaved
· 2014-03-26 Tn §35 Riktlinjer för gatubelysning
· 2014-04-08 Ks §125 Uppföljning av Intern kontroll 2013, hela

kommunen
______
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