
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-06-25

Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar , kl 8.00 - 10.00

Beslutande Clas Ebbeson (M)
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 Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare

Utses att justera Agne Sahlin (S)

Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret torsdagen den 26 juni 2014 kl 15.00

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

Paragrafer 84 - 92

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Clas Ebbeson (M)

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

Agne Sahlin (S)

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

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-06-25 Paragrafer 84 - 92

Datum för
anslags uppsättande 2014-06-30

Datum för
anslags nedtagande 2014-07-22

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §84 Dnr: FA.2014.34

HBV-avtal

Ärendebeskrivning
Inför 2015 är det ekonomiska läget ansträngt för kommunen och
fastighetsförvaltningen. I princip kommer de interna hyrorna att vara
oförändrade mellan 2014 och 2015. Detta ställer krav på att förvaltningen
tillvaratar alla möjligheter till att effektivisera verksamheten och nyttja de
ekonomiska anslagen på bästa vis.

En möjlighet är att göra avrop på avtal med bra priser och förenklad
hantering som inköpscentraler erbjuder.

De allmännyttiga bolagen har sedan många år ett samarbete genom de s.k.
HBV-avtalen, som genomför upphandlingar och tecknar avtal på varor och
tjänster inom fastighetsförvaltning. HBV står för husbyggnadsvaror och är en
ekonomisk förening som bildades 1952 och som idag har 321 medlemmar
och 32 anställda med en årsomsättning på 2 miljarder kr.

Det är möjligt för kommuner att också ansluta sig till HBV och få tillgång till
att göra inköp till fördelaktiga priser. Förutom bra priser innebär det ökad
fokus på förvaltarskapet genom en mindre arbetsinsats vid varje upphandling
jämfört med om kommunens upphandlingsenhet genomför motsvarande.

Detta förverkligas med ett medlemskap till HBV-avtalet som ger oss tillgång
till mer än 160 avtal inom olika varugrupper direkt anpassade till en
fastighetsförvaltnings verksamhet.

HBVs övergripande uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska
intresse med att genomföra upphandlingar och ingå ramavtal med
leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster inom
fastighetsområdet. Möjlighet ges även att föreskriva vid entreprenader att
inköp skall ske över HBVs ramavtal.

För att bli medlem i HBV krävs en insats om 40 tkr. I huvudsak är de
allmännyttiga bostadsföretagen medlemmar men även ett antal kommuner.
Förutsättningen för kommuner att bli medlem är att man förvaltar bostäder.
Gislaveds kommun har drygt 400 lägenheter, varav huvuddelen i särskilt
boende, vilket mer än väl är kvalificerande.

Gislaveds kommun har ett mål att möjliggöra för lokala företag att lämna
anbud. Samtidigt är det krav att kommunen ska handla affärsmässigt och inte
gynna några särskilda leverantörer. Det kan tyckas att en central
inköpsorganisation motverkar det konkretiserade målet avseende lokala
entreprenörer. Men många av de varor som HBV-avtalet tillhandahåller är
av den typen att det inte är möjligt att anpassa till lokala leverantörer.
Byggmaterial, el-material, rörmaterial och vitvaror är exempel på varor där
det är mycket svårt att anpassa upphandlingen till lokala leverantörer. Man
kan jämföra med upphandlingen av kläder som avslutats under våren. Men
det finns exempel på lokala leverantörer som har avtal med HBV.
Lekplatsutrustning och storköksutrustning är exempel på varor där det inte
finns lämpliga lokala leverantörer.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §84 (forts)

Fastighetsförvaltningen konstaterar också att kommunen redan tillämpar
centralt tecknade avtal genom SKLs inköpscentral.

· HBVs avtal ger lägre kostnader både vid inköpstillfället och med
återbäring och volymrabatt.

· HBVs avtal medför påtagligt enklare hantering av upphandlingar med
en besparing för fastighetskontoret motsvarande 2 – 3 veckors
arbetstid per år

· HBVs avtal medför ingen förändring i möjligheten för lokala
leverantörer vid upphandlingarna.

· HBVs avtal görs både rikstäckande och på länsnivå vilket ger bredare
möjlighet att selektivt välja avrop på avtal som gagnar vår förvaltning
och med SKLs inköpscentral är möjligheten ännu större till att
”plocka russinen ur kakan”.

Fastighetskontorets förslag är att fastighetsnämnden föreslår
kommunstyrelsen besluta att Gislaveds kommun blir medlem i HBV.

Arbetsutskottet diskuterade frågan vid sitt sammanträde 2014-06-12 och
konstaterade då att fördelarna tycks stora med ett medlemskap i HBV. En
prisjämförelse på några utvalda varor visar att HBVs priser ligger ca 20% lägre
än nuvarande leverantörers.

Beslutsunderlag
HBV-avtal 2014-06-05.doc
Protokoll 2014-06-12 - Faau §75
HBV-Prisindikation 2014-06 Gislaved fastighet.xlsx

Fastighetsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att Gislaveds kommun blir medlem i HBV.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §85 Dnr: FA.2014.35

Dokumenthanteringsplan för fastighetsförvaltningen

Ärendebeskrivning
I fastighetsförvaltningens dokumenthanteringsplan sägs inget särskilt om
e-post. Sedan dokumenthanteringsplanen fastställdes 2008 har mängden
e-post ökat oerhört mycket och en stor del är information som i regel inte
behöver diarieföras.

Normalt slängs inkommande e-post kontinuerligt när den är inaktuell. Men
det är en fördel om det sanktioneras i förvaltningens dokumenthanteringsplan.
Arbetsutskottet diskuterade ärendet 2014-06-12 och föreslår att
fastighetsnämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-12 - Faau §76
Tjänsteskrivelse till nämnd 2014-06-05

Fastighetsnämnden beslutar

att komplettera fastighetsförvaltningens dokumenthanteringsplan med en
generell regel att e-post gallras när den är inaktuell.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §86 Dnr: FA.2014.36

Godsmagasinet i Smålandsstenar, Åtterrås 3:158

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun förvärvade magasinet tillsammans med stationshuset i
början av 2007. Redan då var magasinet i dåligt skick. Efter förvärvet gjordes
en förändring av detaljplanen med syfte att skapa ett område för
handelsändamål vid godsmagasinet. Tanken var att sälja mark och magasin till
en intressent. Men det blev inte någon försäljning. Under tiden har magasinet
förfallit ännu mer varför fastighetsförvaltningen har ansökt om rivningslov men
fått avslag på grund av magasinets kulturella värde.

Det finns för närvarande ingen intressent till magasinet och på grund av
detaljplanen kan man inte låsa fast en användning som försvårar en framtida
försäljning av marken.

Då förvaltningen inte får riva magasinet återstår en upprustning för att
förhindra ytterligare förfall. Kostnaden för att åtgärda det mest akuta som nytt
tak och förbättringar i fasaden kan uppskattas till ca 600 tkr. Pengar som inte
finns i årets budget. Dessutom har fastighetsförvaltningen ingen som är
beredd att betala hyreskostnaden som upprustningen medför.
Fastighetskontoret föreslog därför inför arbetsutskottets sammanträde
2014-06-12 att nämnden begär medel för upprustning i 2015 års budget.

Arbetsutskottet diskuterade ärendet och konstaterade att byggnaden redan är
ordentligt förfallen och förmodligen skulle skadorna förvärras ytterligare om
upprustningen ska vänta till nästa år. Arbetsutskottets förslag till
fastighetsnämnden är att nämnden begär tilläggsanslag redan i år för att kunna
påbörja restaureringen så snart som möjligt.

Fastighetsnämnden diskuterar ärendet. Lars-Erik Nyström (C) föreslår att
godsmagasinet säljs då det troligen finns seriösa spekulanter på byggnaden.
Marcus Ingelsbo (M) med flera instämmer.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lars-Erik
Nyströms (C) förslag och finner att fastighetsnämnden beslutar enligt
Lars-Erik Nyströms förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-12 - Faau §77
Bygg o miljönämndens avslag 2013-11-27.pdf
Tjänsteskrivelse till nämnd 2014-06-05
Länsstyrelsens beslut dat 2014-05-23.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att återremittera ärendet till fastighetskontoret med uppdrag att kontakta
Mark- och exploateringsenheten för att undersöka möjligheten till
skyndsam försäljning av godsmagasinet i Smålandsstenar.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §87 Dnr: FA.2011.56 295

Gisleparken, ombyggnad för restaurang- och livsmedelsprogrammet
Frågor från revisionen

Ärendebeskrivning
Kommunens förtroendevalda revisorer har via en av de certifierade
kommunala revisorerna ställt frågor till fastighetsnämnden om den pågående
ombyggnaden av Gisleparken/Mötesplats Gisle.

De frågor som ställts är:
· Vilket politiskt ansvar har ni för ombyggnationen av mötesplats Gisle?
· Hur följer ni utvecklingen av ombyggnationen på mötesplats Gisle?
· Hur bevakar ni/nämnden att kostnaderna håller sig inom ram?

Fastighetsnämndens ordförande Clas Ebbeson (M) har utarbetat ett förslag till
svar på revisorernas frågor som arbetsutskottet diskuterade vid sitt
sammanträde 2014-06-12. Utifrån den diskussionen har ordföranden sedan
gjort vissa justeringar. Arbetsutskottet föreslår att fastighetsnämnden antar
ordförandes förslag till svar som eget och överlämnar det till revisorerna.

Beslutsunderlag
Svar på revisionens frågor ang Gisleparken.docx
Frågor från revisionen dat 2014-05-15.pdf
Protokoll 2014-06-12 - Faau §78

Fastighetsnämnden beslutar

att anta ordförande Clas Ebbesons (M) svar som eget och överlämna det till
revisorerna.

Expedieras till:
Revisionen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §88 Dnr: FA.2013.60

Ombyggnad av skolor och förskolor i Anderstorp

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2014-05-27 att avbryta
upphandlingen av arkitekter för parallella uppdrag av Åsenskolans Hus C och
Töråsskolan. Man beslöt också att uppdra till fastighetskontoret att påbörja
upphandling av arkitekter för parallella uppdrag avseende ombyggnad för
förskola av endast Åsenskolans Hus C.

Fastighetsnämndens arbetsutskott beslöt sedan 2014-06-12 att anbuden för
parallella uppdrag kan antas av fastighetsnämnden utan att ärendet är berett av
arbetsutskottet.

Fastighetschef Mikael Fröler redogör för upphandlingen. Sju arkitektkontor har
anmält intresse. I utvärderingen har arkitekternas kunskap och erfarenhet
viktats till 80% och referenserna till 20%. Detta har lett till att kontoren fått
olika poäng. Fastighetskontoret föreslår att de tre arkitektkontor som fått
högst poäng får lämna förslag. Även kostnad per timma för handläggande
arkitekt har betydelse i utvärderingen. De tre som föreslås är nr 005, nr 006
och nr 007.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-12 - Faau §79

Fastighetsnämnden beslutar

att utse arkitekt nr 005, 006 och 007 att delta i parallella uppdrag och lämna
förslag till ombyggnad av Åsenskolans hus C för förskolan i Anderstorp.

____________
Efter beslutet meddelas att företag nr 005 är Atrio Arkitekter Jönköping, nr
006 är Horisont Arkitekter AB Malmö och nr 007 är mono arkitekter ab i
Malmö.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §89 Dnr: FA.2014.5

Ekonomisk rapport 2014

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för budgetuppföljning per 2014-05-31.
Det operiodiserade resultatet för årets fem första månader är knappt 5,4 mnkr
vilket är nästan 1,3 mnkr bättre än samma tid 2013.

Kostnaderna för planerat underhåll är betydligt lägre än budgeterat, främst
beroende på att många arbeten t ex målning kommer att utföras under
sommarmånaderna. Kostnaderna för oplanerat underhåll är ungefär som
budget. Kostnader för media är ca 600 tkr lägre än budget. Även kostnaderna
för skadegörelse är lägre än budget, dock något högre än samma tid förra året.

Nästa helårsprognos och delårsbokslut ska göras per 2014-08-31.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning 14-05-31.xls

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §90 Dnr: FA.2014.1

Information från fastighetsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler informerar:

Vid ombyggnaden av Nordinskolan har vi problem med konstruktionen
avseende taket till L3 byggnaden. Det kommer att medföra försening och
projektet kommer sannolikt att vara klart i december.

Kommunen köper in en fastighet vid Hulugårdsvägen i Gislaved, Ekhult 8.
byggnaden kommer att rivas så snart upphandling är genomfört och vi
har fått rivningslov.

Kommunhusets ombyggnad fortgår enligt planerna men på grund av att
servercentralen inte kan flyttas förrän i augusti kan projektet bli några
veckor försenat.

Fastighetsförvaltningens har fått ett preliminärt resultat på
attitydbarometern.
Resultatet indikerar likartade attityder som förra undersökningen.

De senaste proverna från fd VC i Smålandsstenar visar på betydligt bättre
värden varför fastighetsförvaltningen räknar med att slutföra
ombyggnaden för hemtjänsten under hösten.

Bemanningen av fastighetskontoret enligt den nya organisationen blir
komplett till hösten. Organisationen innebär ett lite annorlunda
arbetssätt vilket påverkar lokalbehovet. Under hösten kommer kontoret
att genomföra en mindre ombyggnad i Gula huset.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §91 Dnr: FA.2014.2

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:

· Ksemu 2014-05-20 §32 Upphävande av uppdrag beträffande detaljplan
för vårdcentralen i Anderstorp 9:273

· Kf 2014-05-22 §77 Samordnad varudistribution
· Kf 2014-05-22 §82 Helårsprognos I 2014 med budgetuppföljning per

den 31 mars 2014, hela kommunen
· Bu 2014-05-26 §69 Utredningsuppdrag för förskolor och skolor i

Anderstorp
· Ks 2014-06-03 §237 Motion om sammanhållen stationsmiljö i

Smålandsstenar, för remittering
· Ksemu 2014-06-10 §36 Uppdrag till fastighetsnämnden att riva Ekhult

8, Gislaved
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §92 Dnr: FA.2014.21

Uppgradering av internsystem i vårdfastigheter
Kompletterande medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har beställt komplettering av trygghetssystemen på
Hestragården och Solbacka.

På Hestragården är det larm på nio dörrar man beställt. Beräknad kostnad är
ca 30 000 kr. Till Solbacka har man beställt så kallade gluttlarm till elva dörrar
samt demenslarm till femton dörrar. Beräknad kostnad ca 80 000 kr. På båda
fastigheterna kan det eventuellt tillkomma åtgärder på någon hiss i form av
dubbelkommando eller nyckellås.

Fastighetskontoret föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Kompletterande beställning dat 2014-06-23.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 110 000 kr
till kompletteringar på Hestragården och Solbacka i enlighet med
beställningen (projekt 56858).

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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