
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-10-01

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00 - 14.30

Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande
Markus Lewintus (M)
Lisbeth Åkestrand (M)
Marcus Ingelsbo (M)
Karl-Henrik Rehn (C) ersätter Kenth Johansson (C)
Agne Sahlin (S)
Inga-Lill Svanberg (S)
Sören Svensson (S)
Lars Jäderström (S)

Övriga deltagande Mikael Fröler, fastighetschef

Utses att justera Sören Svensson (S)

Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00

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

Paragrafer 102 - 109

Mikael Fröler

Ordförande ……………………………………………………………………

Lars-Erik Nyström (C)

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

Sören Svensson (S)

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

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-10-01 Paragrafer 102 - 109

Datum för
anslags uppsättande 2014-10-08

Datum för
anslags nedtagande 2014-10-31

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande

1(9)



2014-10-01 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §102 Dnr: FA.2014.40

Tummetott, ny nödutgång
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har beställt håltagning och isättning av ytterligare
en ytterdörr i Tummetott, byggnaden på torget i Gislaved som bland annat
inrymmer turistinformation. Orsaken är att personal som arbetar i huset ibland
upplever det som olustigt och till och med hotfullt när vissa personer kommer
in och man inte kan nå ytterdörren om man vill ta sig ut.

Fastighetskontoret har bedömt att exteriören inte bör förändras mer än
nödvändigt utan har räknat på att sätta in en dörr som är likadan som den
befintliga. Kostnaden är då 35 000 kr. Arbetsutskottet föreslår att medel
anvisas från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-09-17 - Faau §85
Tjänsteskrivelse till nämnd
Beställning av exitdörr till Tummetott.docx

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 anvisa 35 000 kr till ny dörr och nödutgång i
Tummetott (projekt 56871).

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret
Ekonomienheten

2(9)



2014-10-01 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §103 Dnr: FA.2014.41

Åtteråsskolan, utbyte av kylskåp
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Två kylskåp med centralkyla på Åtteråsskolan i Smålandsstenar behöver bytas.
Kylskåpen har funnits där sedan skolan byggdes 1982 och har lagats mycket de
senaste åren. Arbetsutskottet föreslår att fastighetsnämnden anvisar medel
från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, och att åtgärden ses som
en reinvestering. Kostnaden beräknas till 51 500 kr inklusive avgifter och
bortforsling av de gamla skåpen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse-2014-09-09 Åtteråsskolan-Byte 2st. kylskåp..doc
Protokoll 2014-09-17 - Faau §86

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 anvisa 51 500 kr till utbyte av två kylskåp med
centralkyla på Åtteråsskolan (projekt 56872).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §104 Dnr: FA.2011.5 102

Valärende

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämndens ordförande Clas Ebbeson (M) har avlidit. Vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-28 valdes Lars-Erik Nyström (C)
till ny ordförande och Marcus Ingelsbo (M) till 1:e vice ordförande. Som ny
ordinarie ledamot valdes Markus Lewintus (M).

Valberedningens presidium och fastighetsnämndens arbetsutskott har föreslagit
att fastighetsnämnden väljer Marcus Ingelsbo (M) till ny ledamot i
arbetsutskottet och Lisbeth Åkestrand (M) till ersättare efter Marcus Ingelsbo
(M).

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag 2014-09-11.pdf
Protokoll 2014-09-17 - Faau §88

Fastighetsnämnden beslutar

att till ordinarie ledamot i fastighetsnämndens arbetsutskott välja Marcus
Ingelsbo (M) och till ny ersättare välja Lisbeth Åkestrand (M).

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §105 Dnr: FA.2011.38 282

Hyresärende
Trapphusboende Traststigen 9

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 27 augusti 2014 att ge
fastighetsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med Gislavedshus AB i fem
år avseende fastigheten Traststigen 9 samt att meddela fastighetsnämnden att
Moforsvillan som lokal lämnas av socialförvaltningen senast februari 2015.

Fastighetskontoret har varit i kontakt med AB Gislavedshus. Ombyggnad av
huset beräknas starta den 1 oktober 2014 och byggtiden beräknas till 16
veckor. I ombyggnaden ingår bland annat en ny utanpåliggande hiss.

AB Gislavedshus har överlämnat ett nytt förslag till hyresavtal. Fastighetschef
Mikael Fröler redogör för förslaget som är i enlighet med deras anbud till
socialförvaltningen. Den del av hyran som indexregleras är sänkt till 84%
jämfört med det förra förslaget till avtal.

Beslutsunderlag
Förslag till hyreskontrakt 20140910[1].pdf
SN 2014-08-27 § 107[1].docx
Protokoll 2014-09-17 - Faau §89

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna hyresavtalet med AB Gislavedshus avseende Trasten 2,
Traststigen 9 i Gislaved.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §106 Dnr: FA.2014.5

Ekonomisk rapport 2014
Delårsbokslut 2014-08-31 och prognos 2

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för delårsbokslut 2 per 2014-08-31 och
för prognosen för hela 2014.

Resultatet för årets åtta första månader är 10 036 tkr. Kostnaderna för
planerat underhåll är ca 8 mnkr lägre än budgeterat men en hel del av de
åtgärder som utförts under sommaren är ännu inte fakturerat. Även
kostnaderna för skadegörelsen i Gislaved och översvämningarna i
Smålandsstenar i slutet av sommaren kommer att öka.

I prognosen för hela 2014 räknar fastighetskontoret med ett underskott om
2,3 mnkr. Anledningen är i huvudsak de stora kostnader som förvaltningen
drabbats av efter skadegörelsen i Gislaved och översvämningarna i
Smålandsstenar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-09-17 - Faau §90
Delarsrapport 2014-08-31 med prognos.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna delårsbokslut 2 och prognos för 2014.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §107 Dnr: FA.2014.1

Information från fastighetsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler informerar om aktuella frågor:

Hälsolyftet i Smålandsstenar är ännu inte återställt efter vattenskadan.
Grundvattnet är högt och tränger in utmed ytterväggen. Sannolikt
måste dräneringen göras om samt ny platonmatta utmed grunden.

Fastighetskontoret planerar för en ombyggnad av kontoret för att
anpassa lokalerna till organisationen. Det är plan 2, en trappa upp, som
byggs om.

Summeringen av skadegörelsen på Lundåkerskolan pekar på en kostnad
om ca 900 tkr inkl inventarier

Fastighetskontoret kommer att ha en praktikant under några veckor i
höst. Det sker i samarbete med Bygg- och miljöförvaltningen och
kommunledningskontoret

Arkitekterna har lämnat förslag till ombyggnad av Åsenskolans hus C till
förskola.

Fastighetsnämnden har fått i uppdrag att i samråd med fritidsnämnden
utreda statusen för samtliga kommunala idrottshallar inkl Tyngelvi.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §108 Dnr: FA.2014.2

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:

· Kf 2014-08-28 §123 Motion om pictogrambilder i kommunala
anläggningar

· Ks 2014-09-09 §347 Medlemsskap i HBV, husbyggnadsvaror

· Ksemu 2014-09-17 §47 Budget 2015 med utblick till 2019,
fastighetsnämnden

____________
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §109 Dnr: FA.2014.4

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Sören Svensson (S) frågar om konsekvenserna för bilpoolen med anledning av
de befarade underskotten samt om kommunen planerar att anskaffa fler elbilar.
Fastighetschef Mikael Fröler informerar om att det sannolikt kommer att
medföra färre fordon i poolen. Förvaltningen kommer att återkomma med
förslag till åtgärder under hösten. När det gäller elbilar finns inga konkreta
planer för närvarande.

____________
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