
GISLAVEDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

. KOMMUN Fastighet- och servicenämnden
Sam manträdesdatum 2017-07-14

Plats och tid Fastighet- och servicekontoret i Gislaved, kl 14.00 - 14:20

Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S)
Thomas Johnsson (S)
Marina Josefsson (S)
Marcus lngelsbo (M)
Kenth Johansson (C)
Charlotte Ström (KD)
Pierre Svanström (SD)

Övriga deltagande Sandra Arvidsson (sekreterare) kanslichef/kommunjurist
Kjell Sjöblom, områdeschef
Sara Wingren, ekonom

Ues alt justera Charlotte Ström (KD)
Ju5terlngens 1 Gislaveds kommunhus fredagen den 14juli 2017
plats och tid

/

Sekreterare . . .—-‘----..
Paragrafer 94 - 95

SarM’a Arvidsson .

Ordforande

Liseth Åkes ra d’ M)

justerande

Charlotte Ström (KD)

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

Organ Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 20 1 7-07- 1 4 Paragrafer 94 - 95
Datum för Datum för
anslags uppaättande 20 1 7-07- 14 anslags nedtagande 20 1 7-08-07
Forvaringsplacs Fastighet- och servicekontoret
för protokollet

Underskrift 7’

Maria Thorup ;f
Utdragsbestyrkande
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Fa §94 Dnr: FA.20 17.28

Ankomstboende för nyanländalfamiljeåterföreningar - Solbacka

Ärendebeskrivni ng
Efter socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 juli 201 7 har förfrågan
ställts till fastighet- och serviceförvaltningen om att hyra de delar av Solbacka
som står tomma till ankomstboende för nyanlända/familjeåterföreningar fram
till den 30 september 2017.
Solbacka är det alternativ tillsammans med Östergården i Anderstorp som
kvarstod som funktionsdugligt efter den utredning som gjorts efter återremiss
från socialnämndens sammanträde den 20 juni 2017.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 4juli 2017, § 49
Fastighet- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 1 0 juli 20 17

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att socialnämnden får hyra de tomma lokalerna på Solbacka i Reftele till
ankomstboende för nyanlända/familjeåterföreningar fram till den 30
september 20 17, samt

att lokalerna gällande ankomstboende för nyanlända/familjeåterföreningar
får samma kvadratmeterpris på hyran som för Solbacka i övrigt plus ett
tillägg för de kostnader som föranletts av de anpassningar som krävs för
ändamålet.

Expedieras till:
Socialnämnden
Fastighet- och service förvaltningen

lusterares signatur Utdragsbestyrkande
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Fa §95 Dnr: FA.20 17.29

Tillfällig lösning av ankomstboende för
nyanländalfamiljeåterföreningar

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsorganisationen (AMO) ansvarar för bosättning av nyanlända
sedan 2010.
AMO har också ansvaret för bosättning av familjeåterföreningar för
ensamkommande barn.
För att på kort sikt lösa ankomstboende för nyanlända/familjeåterföreningar
under tiden de väntar på permanent boende föreslås att cirka lO stycken små
fritidshus på cirka 35 kvadratmeter sätts upp på Gisleområdet.
Dessa fritidshus kan, när en mera långsiktig lösning är klar, gå över till att
användas i fritids- och kulturförvaltningens lägerverksamheter.

För att lösa situationen på längre sikt, men fortfarande tillfälligt, ge fastighet-
och servicenämnden uppdrag att genomföra projekt med ytterligare 10-15
små fritidshus på fler platser med tillfällig lösning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 14juli 2017, § 207
Fastighet- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 14juli 2017

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att ge fastighet- och serviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
upphandlingsenheten genomföra upphandling av cirka 10-20 stycken
fritidshus på cirka 35m2,

att ge fastighet- och servicesförvaltningen i uppdrag att genomföra projekt
med ytterligare 10-20 små fritidshus på fler platser med tillfällig lösning,
samt

att ge fastighet- och serviceförvaltningen i uppdrag och i samråd med
tekniska nämnden, genomföra de åtgärder som krävs för att få
fungerande vatten, avlopp och el med mera till fritidshusen.

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Fastighet- och serviceförvaltningen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
AB Gislavedshus
Fritidsnäm n den

1 usterares signatur Utdragsbestyrkande


