
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-12-17

Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, kl 9.00 - 11.20

Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande
Agne Sahlin (S)
Lars Jäderström (S)
Marina Josefsson (S)
Marcus Ingelsbo (M)
Zuhidin Bahtanovic (M)
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Pierre Svanström SD)

Övriga deltagande Sven Turesson (KD) ersättare
Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare
Knut Venholen, förvaltare §138

Utses att justera Lars-Erik Nyström (C)

Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret måndagen den 21 december 2015 kl 13.00

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

Paragrafer 135 - 149

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Åkestrand (M)

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

Lars-Erik Nyström (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum 2015-12-17 Paragrafer 135 - 149

Datum för
anslags uppsättande 2015-12-22

Datum för
anslags nedtagande 2016-01-15

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §135 Dnr: FA.2013.40 291

Ölmestadskolan, utbyte av styr- och reglerutrustning
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret lämnar slutredovisning av projekt 56825.

Under hösten 2013 anvisade fastighetsnämnden 150 000 kronor till utbyte av
styr- och reglerutrustningen som betjänar värme och ventilation på
Ölmestadskolan i Reftele. I samband med installationen tillkom mer elarbeten
än beräknat varför den slutlig kostnaden är 176 066 kronor.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att underskottet
26 066 kronor anvisas från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-11-18 - Faau §104
2015-11-10 Slutredovisning till nämnd

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56825 och att anvisa underskottet
26 066 kronor från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §136 Dnr: FA.2015.19

Nyckelpigans förskola, konvertering till bergvärme
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret lämnar slutredovisning av projekt 56847.

I budget 2014 anvisades 400 000 kronor för konvertering till bergvärme vid
Nyckelpigans förskola i Reftele. Tidigare värmdes fastigheten av en oljepanna.

För att nå uppsatta energi- och klimatmål har Gislaveds kommun genom sin
energistrategi flera delmål, bland annat att olja inte ska användas för
uppvärmning.

Oljepannan hade dessutom börjat läcka vatten, vilket innebar att
radiatorsystemet fick fyllas på en gång per veckan. Vid kontinuerlig påfyllning
syresätts vattnet vilket till slut kan detta medföra att radiatorsystemet rostar
sönder.

Den slutliga kostnaden är 310 138 kronor. Den lägre kostnaden beror på att
arbetet gjordes av fastighetskontorets egna hantverkare och att inga
oförutsedda kostnader tillkom.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen av projektet godkänns och att
överskottet 89 862 kronor återförs till projekt 56003 Fastighetsnämndens
förfogande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-11-18 - Faau §105
2015-11-10 Slutredovisning till nämnd

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56847 och att återföra
överskottet 89 862 kronor till projekt 56003 Fastighetsnämndens
förfogande.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §137 Dnr: FA.2015.65

Gisle Sportcenter, ventilation -14
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret lämnar slutredovisning av projekt 56846.

I budgeten för 2014 fanns 500 000 kr för att installera ny ventilation för
Hälsolyftet på Gisle Sportcenter.

Mätningar utförda av kommunhälsan visade att luftkvaliteten var dålig i
Hälsolyftets lokal och det var mycket klagomål från brukarna av lokalen.

Aggregatet som betjänade Hälsolyftet, betjänade även intilliggande
omklädningsrum. Detta medförde att tilluftstemperaturen inte kunde regleras
separat för lokalerna. Dessutom var luftomsättningen i Hälsolyftet för låg sett
till antalet personer som vistades i lokalen.

För att lösa problemet installerade fastighetskontoret ett nytt aggregat som
enbart betjänar Hälsolyftet Nu har man cirka sex gånger större luftflöde än
tidigare och tilluftstemperaturen kan hållas lägre.

Efter installation av det nya aggregatet har klagomålen upphört och personalen
är nöjda med investeringen.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen av projektet godkänns och att
överskottet 66 804 kronor återförs till projekt 56003 Fastighetsnämndens
förfogande.

Beslutsunderlag
2015-11-10 Slutredovisning till nämnd
Protokoll 2015-11-18 - Faau §106

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56846 och att återföra
överskottet 66 804 kronor till projekt 56003 Fastighetsnämndens
förfogande.

Expedieras till:
Fritidsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §138 Dnr: FA.2013.60

Ombyggnad av skolor och förskolor i Anderstorp

Ärendebeskrivning
Förvaltare Knut Venholen redogör för ärendet.

Fastighetskontoret har infordrat anbud för ombyggnad av Hus C på
Åsenskolan i Anderstorp. När anbudstiden gått ut hade bara ett fåtal anbud
inkommit. Anbuden överskred dessutom budget avsevärt.

Efter samråd med barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
fastighetskontoret att anbuden avvisas och att upphandlingen avbryts. En ny
upphandling kan då göras under våren 2016 med planerad igångsättning efter
semestern. Fastighetskontoret kan då under tiden gå igenom
förfrågningsunderlaget och eventuellt göra vissa justeringar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-11-18 - Faau §107

Fastighetsnämnden beslutar

att avvisa anbuden för ombyggnad av Åsenskolans Hus C och därmed
avbryta upphandlingen samt

att genomföra en ny upphandling under våren 2016.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kostnad Budget Utfall Avvikelse

Bygg 15 300 19 093 -3 793
Rör 3 643 4 119 -476
Luft 3 950 9 008 -5 058
El 5 680 7 193 -1 513
Sprinkler 1 758 2 200 -442
Styr 448 516 -68
Reservkraft 600 481 119
Hiss 498 498 0
Fasadpersienner 1 575 2 040 -465
GE arvode 639 1 579 -940
Summa
Entreprenadkostnad 37 091 46 726 -9 635

Projektering 5 000 5 244 -244
Projektledning 1 000 63 937
Besiktning 400 394 6
Bygglov 100 58 42
Anslutning fjärrvärme 600 141 459
Provisoriska lokaler 2 000 343 1 657
Flyttning 2 000 506 1 494
Förstärkt tele 200 121 79
Övrigt 284 2 282

Summa: 48 675 53 597 - 4 922
Statsbidrag 200 1 554 1 354
Netto 48 475 52 043 -3 568
Varav underhåll 475 2 926 2 451

BUDGET 48 000 49 117 - 1 117

Fa §139 Dnr: FA.2010.22 295

Kommunhuset, ombyggnad av värme och ventilation
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56672.
Projektet har omfattat ombyggnad av kommunhusets värme och
ventilationssystem, ny större hiss, ombyggnad av sessionssal,
sammanträdesrum och kontorsrum, installation av sprinkler samt byte av
fönster.

Det nya värmesystemet innebär en konvertering från direktverkande el till
vattenburen fjärrvärme.

Kostnadsredovisning

Kommentar
Kostnaden för projektet totalt överskrids med ca 2,3 % men
entreprenadkostnaden har betydligt högre kostnader än budgeterat.
Den största delen av kostnadsökningen beror på att asbestsaneringen var
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §139 (forts)

betydligt mer omfattande än vad som var förutsett. Extrakostnaden för
asbestsaneringen uppgick till 4,7 mnkr. Även kostnaden för GD-arvode blev
högre än planerat på grund av tilläggsarbeten på övertagna entreprenader.

Energiförbrukningen i fastigheten från oktober 2014 till och med september
2015 var ca 690 MWh jämfört med hela förbrukningen 2012 som uppgick till
930 MWh (ej normalgradskorrigerade).

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen av projektet godkänns och att
underskottet 1 117 tkr anvisas från projekt 56003 Fastighetsnämndens
förfogande.

Beslutsunderlag
SLUTREDOVISNING 2015-11-10.pdf
Slutredovisning projekt 56672 Värme och ventilationssystem, kommunhuset,
2015-11-11
Större ÄTA Kommunhuset.pdf
Protokoll 2015-11-18 - Faau §108

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56672 och att anvisa underskottet
1 117 tkr från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §140 Dnr: FA.2015.66

Östergården och Blomstervägen, installation av tvätt- resp
diskmaskin
Medelsanvisning/Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Under sommaren har fastighetsförvaltningen bytt ut en tvättmaskin och
torktumlare på Östergården samt en snabbdiskmaskin på Blomstervägens
demenscentrum.

Eftersom det är utbyte av befintliga maskiner och kostnaden överstiger ett
halvt basbelopp ska det betraktas som reinvestering istället för underhåll.

Fastighetskontoret föreslår att kostnaden 45 806 kr respektive 31 583 kr
anvisas från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande och att projekten
också betraktas som slutredovisade.

Beslutsunderlag
Tvätt och diskmaskin till äldreboende reinvestering 2015-12-07

Fastighetsnämnden beslutar

att anvisa 45 806 kr respektive 31 583 kr till projekt 56925 och 56926 från
projekt 56003, fastighetsnämndens förfogande samt

att betrakta projekten som slutredovisade.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §141 Dnr: FA.2015.45

Glashuset, ombyggnad etapp 2

Ärendebeskrivning
I juni i år fick fastighetskontoret i uppdrag att anlita BSV arkitekter och
ingenjörer AB för att bearbeta generalplanen för Glashuset. Fastighetschef
Mikael Fröler informerar nu om att man kommit överens med BSV att de ska
lämna två olika förslag som fastighetsnämnden kan ta ställning till, ett enligt de
ursprungliga ritningarna och ett där lokalprogrammet inryms i befintliga lokaler.

Fastighetschefen räknar med att skisserna lämnas efter jul- och nyårshelgerna.
Till grund för förslagen ligger ett lokalprogram som arbetats fram av
kulturförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Även Stiftelsen
Gisleparken har varit involverade.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-11-18 - Faau §109
lokalprogram för etapp 2 första utgåvan okt 15.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §142 Dnr: FA.2015.67

Maskininköp 2015

Ärendebeskrivning
I samband med att medel till fastighetsnämndens förfogande fördelades i början
av 2015 avsattes 600 tkr till anskaffning och reinvestering i maskiner för
fastigheternas drift samt till verksamhetsservice.

Under 2015 har fastighetsförvaltningen köpt in tre redskapsbärare med
utrustning för ca 1 510 tkr och lämnat andra maskiner i inbyte för 380 tkr.
Dessutom har en redskapsbärare som hade ett bokfört värde på 261 tkr
lämnats över till tekniska kontoret.

Till verksamhetsservice har en mopptvättmaskin, en byggställning, en
kombiskurmaskin samt en trapplift till Johan Orre inköpts för ca 117 tkr.

Beträffande fordon har förvaltningen löst in sex bilar för 369 tkr, när
leasingperioden gått ut och därefter sålt bilarna för 372 tkr.

Totalt har inköpen överstigit det avsatta beloppet delvis beroende på att andra
planerade projekt inte genomförts.

Beslutsunderlag
Fastighetsförvaltningens maskininköp 2015

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §143 Dnr: FA.2015.10

Hyresärenden
Brandstationen i Hestra

Ärendebeskrivning
Kommunen har sålt fastigheten Norra Hestra Kyrkebol 1:97 till AB
Gislavedshus med tillträde 2016-03-01. Fastigheten innehåller ca 18 lägenheter
och brandstationen i Hestra.

Räddningstjänsten avser att fortsätta hyra brandstationen och hyran kommer
att vara densamma som nu. Fastighetschef Mikael Fröler redogör för ett förslag
till hyresavtal. Årshyran uppgår till 123 698 kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-11-18 - Faau §110
Hyresavtal brandstationen Hestra 2015-12-15 org.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna förslaget till hyreskontrakt.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §144 Dnr: FA.2015.10

Hyresärenden
Ågatan 43, Anderstorp

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har uppdragit åt fastighetsnämnden att teckna hyresavtal
med Kungsmöbler AB om en lokal på Ågatan 43 i Anderstorp. Lokalen är ca
440 kvm och ska användas som boende för ensamkommande flyktingbarn.
Lokalen kommer att hyras ut renoverad med bl a extra toaletter och duschar
samt tvättstuga. I hyran ingår även möbler, porslin, sängkläder och handdukar
enligt kommunens önskemål. Hyresavtalet är på ett år med möjlighet till
förlängning. Hyran uppgår första året till 3 888 000 kr exkl moms, därefter
1 620 000 kr/år.

Fastighetsnämnden diskuterar ärendet.

Yrkanden
Ordförande Lisbeth Åkestrand (M): Bifall till socialförvaltningens begäran att
teckna hyresavtal.

Lars-Erik Nyström (C): Återremiss till fastighetskontoret med uppdrag att
undersöka möjligheterna att hyra likvärdig lokal till lägre kostnad.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och på Lars-Erik Nyströms
(C) förslag och finner att fastighetsnämnden beslutat enligt ordförandes förslag.

Omröstning begärs. Fastighetsnämnden godkänner följande voteringsordning:
JA-röst för bifall till ordförandes förslag
NEJ-röst för bifall till Lars-Erik Nyströms (C) förslag

Omröstningsresultat
Voteringen utfaller med 7 JA-röster och 2 NEJ-röster. Ordförande finner att
fastighetsnämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslutsunderlag
Ågatan 43 beställning
Hyresavtal Ågatan 43 förslag

Fastighetsnämnden beslutar

att uppdra till fastighetschefen att underteckna hyresavtal med Kungsmöbler
AB angående lokal på Ågatan 43 i Anderstorp.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §145 Dnr: FA.2015.56

Jämställdhetsplan 2016 - 2018

Ärendebeskrivning
Vart tredje år ska kommunen upprätta en jämställdhetsplan över de aktiva
åtgärder som ska vidtas. Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat om
nya centrala jämställdhetsmål för 2016 - 18. Varje nämnd och förvaltning ska ta
fram en anpassad åtgärdsplan utifrån de centrala målen. Fastighetskontorets
förslag till åtgärdsplan är nu bearbetad utifrån diskussioner som förts i olika
personalgrupper.

Övergripande Jämställdhetsmål
1. Heltid en rättighet deltid en möjlighet
2. Nämndens/förvaltningens egna mål kring jämställdhet kopplat till

jämställdhetsinventering

Fastighetsförvaltningen var en av de första som gick in i projektet om heltid
som en rättighet. Efter en inventering avseende önskemål om utökad arbetstid
har förvaltningen lyckats lösa alla behoven. Därmed är i princip första målet
uppfyllt. Vad som återstår är att skriva om alla anställningsbevis till heltid och
bevilja tjänstledigheter till de som vill ha kvar sin sysselsättningsgrad. Det ska
vara klart till december 2016.

Beträffande förvaltningens övriga mål är det stora problemet fortfarande den
relativt höga sjukfrånvaron bland lokalvårdarna samt att andelen män är låg ute
i verksamheterna där huvuddelen av fastighetsförvaltningens personal är
verksamma. Diskussionerna i personalgrupperna pekar också på att arbetet
med kommunens och förvaltningens värdegrund regelbundet bör tas upp på
arbetsplatsträffar.

Förvaltningen ska därför sträva efter att öka andelen män inom lokalvården.
Dessutom ska maskinparken för lokalvården kompletteras för att förbättra
arbetsmiljön och minska risken för belastningsskador.

Arbetsutskottet föreslår att fastighetsnämnden antar förslaget till åtgärdsplan.

Beslutsunderlag
Utskick till FC angående jämställdhetsplan 2016-2018_svens kommentarer.pdf
Tjänsteskrivelse till nämnd
Protokoll 2015-11-18 - Faau §112
Jämställdhet Åtgärdsplan, bilaga 2.pptx
fickbok-Jonkoping-webb.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att anta förslaget till åtgärdsplan för jämställdhetsmål 2016 - 2018.

Expedieras till:
Personalenheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §146 Dnr: FA.2015.5

Ekonomisk rapport 2015

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för budgetuppföljning per 2015-11-30.
Det operiodiserade resultatet är 25 154 tkr. Jämfört med prognosen som
gjordes 2015-08-31 (3 800 tkr) ser överskottet för året ut att bli högre.

Intäkterna ser ut att följa prognosen väl medan kostnaderna för planerat och
oplanerat underhåll liksom kostnader för media ser ut att bli lägre.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning_15-11-30.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §147 Dnr: FA.2015.68

Begäran om tilläggsanslag, Statliga medel för flyktingmottagning

Ärendebeskrivning
Under hösten har några nya ombyggnadsprojekt diskuterats med anledning
av den stora tillströmningen av framför allt ensamkommande barn.
Det är dels Anderstorps prästgård som ska byggas om till provisorisk
förskola på grund av att Moforsvillan används till ensamkommande barn,
dels den fd förskolan Kastanjegårdens lokaler och Nyckelpigans förskola i
Reftele som ska byggas om till HBV-hem för ensamkommande barn.

Fastighetsnämnden har ännu inte fått någon formell beställning att bygga
om lokalerna men förvaltningen har ändå påbörjat processen avseende
Prästgården.

Gislaveds kommun har tilldelats 34,6 mnkr i statliga medel för
flyktingmottagning. Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen
att fördela bidragen efter ansökan från nämnderna.
Eftersom ovanstående projekt ännu är ofinansierade är det lämpligt att
fastighetsnämnden begär tilläggsanslag för ombyggnationerna ur de statliga
medlen för flyktingmottagning.

Beträffande Prästgården beräknas kostnaden för en ombyggnad till ca 1,9
mnkr. Det är i huvudsak ventilation, elsäkerhet, larm och utemiljö som
behöver förbättras. När det gäller Kastanjegården och Nyckelpigan finns
det ännu inget lokalprogram eller skisser på en ombyggnad. Men kostnaden
kan schablonmässigt uppskattas till ca 10 tkr per m². Det innebär ca 5,5
mnkr för Kastanjegården och ca 4 mnkr för Nyckelpigan.

Beslutsunderlag
Begäran om tilläggsanslag 2015-12-14

Fastighetsnämnden beslutar

att begära tilläggsanslag för ombyggnad av Prästgården i Anderstorp, fd
Kastanjegårdens förskola och Nyckelpigans förskola i Reftele med
11,5 mnkr ur statliga medel för flyktingmottagning samt

att uppdra till fastighetsförvaltningen att fullfölja processen för
ombyggnad av Prästgården i Anderstorp samt påbörja processen
avseende Kastanjegården och Nyckelpigan i Reftele

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §148 Dnr: FA.2015.1

Information från fastighetskontoret

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler informerar om aktuella frågor:

Medarbetarenkäten
Resultatet av medarbetarenkäten på fastighetsförvaltningen är en förbättring av
medarbetarindex. Men det finns problem avseende stress och kränkningar som
förvaltningen kommer att arbeta med.

Rivningar
De rivningar som upphandlades tidigare i år är i stort sett genomförda. Huset i
Mossarp har räddningstjänsten haft som övningsobjekt och där återstår ett
uthus och återställning av marken.

Konsekvenser av budgeten
Öreryds skola och Nyckelpigans förskola kommer att sägas upp av Barn- och
utbildningsnämnden. Dessutom kommer man att minska på intern service
(vaktmästartjänster) motsvarande drygt 50 timmar per vecka.
Socialnämnden kommer att säga upp Östergården, två avdelningar på Solbacka
och en avdelning på Lugnet som ska byggas om till seniorlägenheter.
Det är ännu för tidigt att se konsekvenserna av uppsägningarna

Stationshuset Smålandsstenar
Bygglov är beviljat och byggnationen är i slutfasen. Ansökan om utbetalning av
statsbidraget är inlämnad. Kostnaden för väntsal och HWC beräknas till 1,8
mnkr vilket medför att statsbidraget inte kommer upp till beräknad 1 mnkr.
Men fastighetsförvaltningen beräknar att den totala investeringen också ska
understiga budget.

Ishallens värmeväxlare
Packningar till värmeväxlaren i ishallen har gått sönder och man befarade 6 – 8
veckor utan is. Tack vara bra arbete av fritidsförvaltningens personal samt att
alla leverantörer bjöd till kunder driftstoppet inskränkas till några veckor.

Glashuset, befuktningsaggregatet
Befuktningsaggregatet i ventilationen till bowlingen har havererat.
Fastighetsförvaltningen betraktar det som ett garantifel. Förhoppningsvis
kommer aggregatet att var utbytt före jul.

Sunnaryd, smedja och båthus
I samband med en markaffär har vi fått två byggnader att förvalta ett båthus och
en gammal smedja.
Turistorganisationen i de fyra kommunerna runt Bolmen vill satsa på en
turistbyrå i Sunnaryd. Den befintliga kiosken är väldigt liten varför men ser
smedjan som ett bra komplement, men den är i stort behov av renovering.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §149 Dnr: FA.2015.2

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:

· Fn 2015-11-05 §93 Ombyggnation av simhallarna i Anderstorp och
Smålandsstenar

· Ks 2015-11-04 §378 Evakueringsboende, Johan Orre, medelsanvisning
för utrustning

· Ks 2015-11-04 §382 Tidplan för planeringsprocessen, budget 2017 med
utblick till 2021

· Ks 2015-11-04 §383 Revidering av verksamhetsavtal Kommunal
utveckling resp. Kommunalt Forum

· Kf 2015-11-19 §165 Revidering av Strategiskt styrdokument inför mål
och budget 2016 - 2020

· Kf 2015-11-19 §170 Utblick 2017 - 2020 för kommunen som helhet
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