
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-21

Plats och tid Fastighet- och serviceförvaltningen i Gislaved, kl 8.30

Beslutande Lisbeth Andersson (M) ordförande
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S)
Thomas Johnsson (S)
Marina Josefsson (S)
Marcus Ingelsbo (M)
Sven-Göte Bolmenius (M) ersätter Zuhidin Bahtanovic (M)
Kenth Johansson (C)
Charlotte Ström (KD)
Pierre Svanström (SD)

Övriga deltagande Patrik Johansson, fastighet- och servicechef
Ewy Olsson, nämndsekreterare
Knut Venholen, fastighetschef
Sara Wingren, ekonom
Pelle Gullberg, enhetschef §2
Peter Söderström, förvaltare §3
Malin Kilén, projektledare §4

Utses att justera Charlotte Ström (KD)
Justeringens
plats och tid

Fastighet- och serviceförvaltningen 2018-02-23 kl 13.00

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….
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Lisbeth Andersson (M)
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Charlotte Ström (KD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för
anslags uppsättande 2018-02-26

Datum för
anslags nedtagande 2018-03-23
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för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-02-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §2 Dnr: FA.2018.8 1.8.1

Revisionsrapport; Granskning av fordonshantering i Gislaveds
kommun

Ärendebeskrivning
Enhetschef Pelle Gullberg redogör för ärendet:

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC
genomfört revisionsgranskning av hantering och utnyttjande av fordon. Syftet
med granskningen har varit att bedöma huruvida Fastighet- och
servicenämnden har en ändamålsenlig styrning av kommunens fordon.

Granskningen visar att Fastighet- och servicenämnden delvis säkerställt en
ändamålsenlig styrning av kommunens fordon. I granskningen lämnas vissa
rekommendationer till åtgärder.

En handlingsplan med kommentarer och förslag till åtgärder har tagits fram.
Revisorerna önskar ta del av de åtgärder nämnden avser att vidta med
anledning av granskningsresultatet. Skriftligt svar önskas senast den 14 mars
2018. Revisionen vill dessutom inom ett år ta del av att beslutade/genomförda
åtgärder har vidtagits.

Under våren 2018 kommer nya upphandlingar av drivmedel och av körjournaler
att göras.

Förvaltningen och arbetsutskottet föreslår att fastighet- och servicenämnden
beslutar att godkänna förslaget till handlingsplan med åtgärder, att
återrapportera åtgärdsplanen till revisionen senast 2018-03-14 samt att inom
ett år återrapportera till revisionen att beslutade åtgärder har vidtagits.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd faau 2018-02-06
Protokoll 2018-02-06 - Faau §1
Missiv granskning fordonshantering Gislaveds kommun.pdf
Handlingsplan revisionsrapport över fordonshanteringen Gislaveds
kommun.docx
Granskning av fordonshantering Gislaveds kommun.pdf

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att godkänna åtgärdsplanen med anledning av granskningsresultatet och
återrapportera den till revisionen senast den 14 mars 2018 samt

att inom ett år återrapportera till revisionen att beslutade åtgärder har
vidtagits.

Expedieras till:
Revisionen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-02-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §3 Dnr: FA.2018.10 4.5.5

Hyresärenden 2018
Lokal för lokalvårdenhetens gruppchefer

Ärendebeskrivning
Förändrad arbetsorganisation inom fastighet- och serviceförvaltningen har
medfört ett lokalbehov för gruppchefer till enheten lokalvård i Gislaved.

Enheten arbetar idag med gruppledare och finns utspridda på flera orter i delvis
externa lokaler. I samband med ett förändrat arbetssätt behöver man nu
samordna nya gruppchefsfunktionen centralt till Gislaved. Inventering har gjorts
i det egna fastighetsbeståndet där inga tillgängliga lokaler finns i nuläget vilket
resulterat i behovet att hyra externt.

Fastighet- och serviceförvaltningen har haft kontakt med externa
fastighetsägare som hyr ut kontorslokaler i Gislaved. En av lokalerna skulle
fungera som lokal för gruppchefer och är belägen på Södra Storgatan 20.
Lokalen ägs av Primus Kompetenscentrum och är på 87 kvm vilket motsvarar
behovet.

Lokalvårdsenheten inom fastighet- och serviceförvaltningen begär att
kontorslokalen hyrs in under ett år inledningsvis för att täcka behovet av
lokaler för gruppchefer.

Enheten kommer att ge full kostnadstäckning för uppkomna hyreskostnader
och betalar 10 658 kr/månad till fastighetsavdelningen. Kostnad som
tillkommer är för fiberanslutning via avtalsleverantör.

Förvaltningen och arbetsutskottet föreslår att fastighet- och servicenämnden
beslutar att godkänna inhyrning av lokal på Södra Storgatan 20 i Gislaved och
uppdrar till förvaltningen att teckna kontrakt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse lokal för lokalvårdenhetens gruppchefer
Protokoll 2018-02-06 - Faau §2

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att godkänna inhyrning av lokal på S Storgatan 20 i Gislaved och uppdra till
fastighet- och serviceförvaltningen att teckna kontrakt.

Expedieras till:
Fastighet- och serviceförvaltningen, Lokalvårdsenheten
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-02-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §4 Dnr: FA.2018.9 4.5.2

Sporthall i Smålandsstenar, nybyggnation
Antagande av anbud

Ärendebeskrivning
Projektledare Malin Kilén redogör för upphandlingen:

Upphandlingen är gjord som en så kallad partnering-/samverkansentreprenad
och med ABT 06 som grund. Det innebär att entreprenören är ansvarig för
samtliga handlingar, precis som i en vanlig totalentreprenad. Det som skiljer sig
mellan de båda formerna är att vi som beställare i en partnering har full insyn
och möjlighet att påverka samtliga beslut som tas i projektet. Detta gör det
även möjligt att handla upp på ett annorlunda sätt än på en fastprisentreprenad.
I stället ligger grunden för kostnadsregleringen i ett fast entreprenörsarvode,
som angetts i anbudet, ställt mot en av oss framtagen riktkostnad som i sin tur
är uppdelad i tre huvuddelar. Första delen innefattar rivning och projektering,
andra delen nybyggnationen och tredje delen renovering av befintlig sporthall. I
övrigt får entreprenören betalt på löpande räkning enligt självkostnadsprincip.
Detta gör att det är viktigt att vi som beställare är aktiva i alla skeden och har
full koll på kostnaderna.

Utvärderingen av anbuden har skett i olika steg. Referenser har tagits in för att
poängbedöma det arbete entreprenören har utfört tidigare. Vidare har vi haft
intervjuer tillsammans med samtliga anbudsgivare för att få en bild av deras
synsätt på samverkan/partnering. I det sista skedet har vi utvärderat deras
anbud enligt det vi begärt in i de Administrativa föreskrifterna i
förfrågningsunderlaget och poängbedömt det enligt den poängskala vi bifogat.
Alla har fått samma frågor och haft samma möjligheter att presentera sig och
sina respektive företag på bästa sätt.

Totalt har fyra anbud lämnats in. Efter utvärderingen har anbud nr 3 fått högst
poäng. Detta anbud har fått 95,90 poäng av totala 100. Fastighet- och
serviceförvaltningen föreslår att anbud nr 3 antas för nybyggnation av sporthall
i Smålandsstenar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-06 - Faau §3
Antagande av anbud för nybyggnation av sporthall, Smålandsstenar, daterad
2018-02-07

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att anta anbud nr 3 för nybyggnation av sporthall i Smålandsstenar.
____________
Efter beslutet meddelas att anbud nr 3 är lämnat av GBJ Bygg AB, Värnamo

Expedieras till:
Fritidsnämnden
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-02-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §5 Dnr: FA.2016.35

Johan Orre, ombyggnad för förskola

Ärendebeskrivning
Efter att förstudien av att bygga om den befintliga skolbyggnaden Johan Orre
till förskola redovisats så konstaterades det att detta alternativ inte är optimalt
för en förskola centralt i Gislaved.

Fastighet- och serviceförvaltningen har fått en uppdragsbeställning från barn-
och utbildningsförvaltningen om att utöka förstudien genom att ta fram
alternativa lösningar för en central förskola. En sådan lösning kan vara att hitta
en passande tomt centralt i Gislaved för att bygga en ny förskola.

Detta innebär att fastighet- och serviceförvaltningen behöver ge MEX (Mark-
och exploateringsenheten) i uppdrag att söka efter en eller flera alternativa
tomter i Gislaved som skulle vara möjliga för placering av en förskola centralt i
Gislaved.

Arbetsutskottet föreslår att fastighet- och servicenämnden ge förvaltningen i
uppdrag att uppdra åt MEX att ge föslag på lämpliga tomter.

Beslutsunderlag
Utökad förstudie, andra alternativ dat 2018-01-31
Protokoll 2018-02-06 - Faau §4

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att uppdra till fastighet- och serviceförvaltningen att av MEX begära
underlag för beslut inom ramen för uppdraget från barn- och
utbildningsförvaltningen det vill säga ge förslag på tomter för placering av
ny förskola i centrala Gislaved.

Expedieras till:
Tekniska förvaltningen, Mark- och exploateringsenheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §6 Dnr: FA.2016.77

Åtteråsskolan, utbyte av ventilationssystem

Ärendebeskrivning
Ombyggnad av ventilationssystem i gymnastiksalen på Åtteråsskolan är färdig.
Tillbyggnad av fläktrummet för Hus 3 pågår.

Enligt tidplanen ska ventilation och värme byggas om i Hus 3 under 2018.
Förfrågningsunderlag till ombyggnad av ventilationssystemet i Hus 3
annonserades den 24 januari och sista dag att lämna in anbud är den 11 mars.
Igångsättning är den 1 april och färdigställande är den 30 november. För att
hålla tidplanen föreslås att arbetsutskottet ges delegation att anta anbud vid sitt
sammanträde den 13 mars.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
2018-01-30
Protokoll 2018-02-06 - Faau §5

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att vid sammanträdet 2018-03-13 anta
anbud för ombyggnad av ventilationssystemet i Åtteråsskolans Hus 3.

Expedieras till:
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-02-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §7 Dnr: FA.2018.11 2.3.1

Fastighet- och serviceförvaltningens attitydbarometer

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningen har under oktober - november 2017
genomfört en attitydundersökning bland förvaltningens interna kunder och
hyresgäster. Undersökningen har gjorts relativt regelbundet sedan 1995, den
senaste gjordes under våren 2016. Nytt för 2017 var att även frågor om IT-
avdelningens verksamhet ingick.

Enkäten skickades ut till 155 personer varav 123 (83%) svarade. Alla svarade
dock inte på alla frågor vilket innebar att någon fråga hade en svarsfrekvens på
endast 58%.

Fastighet- och servicechef Patrik Johansson presenterar en jämförelse mellan
svaren 2016 och 2017. I princip bibehåller fastighet- och serviceförvaltningen
de goda omdömena från förra året, 6,36 poäng av 9 möjliga jämfört med 6,41.
Resultatet kommer att kommuniceras med kunderna via olika kanaler och
internt inom förvaltningen via APT-möten.

Under 2018 kommer en ny undersökning, en servicebarometer, att göras.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-06 - Faau §9

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-02-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §8 Dnr: FA.2015.11

Delegationsordning för fastighet- och servicenämnden

Ärendebeskrivning
Med anledning av den översyn av organisationen som gjorts inom fastighet- och
serviceförvaltningen har det funnits anledning att se över och uppdatera
gällande delegationsordning för fastighet- och servicenämnden.

Fastighet- och servicechef Patrik Johansson redogör för förvaltningens förslag
till ny delegationsordning. Jämförelser har gjorts med delegationsordningar för
kommunstyrelseförvaltningen och tekniska förvaltningen för att få likartade
regler.

Arbetsutskottet diskuterade förslaget vid sitt sammanträde 2018-02-06 och
föreslår att fastighet- och servicenämnden fastställer det.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Delegationsordning 2018-01-29
Protokoll 2018-02-06 - Faau §10
Förslag till Delegationsordning för fastighet- och servicenämnden 2018-02-
06.doc

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att fastställa förslaget till delegationsordning för fastighet- och
servicenämnden daterat 2018-02-06.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-02-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §9 Dnr: FA.2018.1 1.2.7

Information från fastighet- och serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicechef Patrik Johansson informerar om aktuella frågor:

· Rekrytering av nämndsekreterare är klar, den nya nämndsekreteraren
börjar 2018-04-23.

· Rekrytering av två förvaltare till fastighetsavdelningen pågår.
· Resultatet från de workshops som gjordes vid förvaltningens

utvecklingsdag i december kommer att utvärderas av cheferna under
nästa vecka.

· Vid fastighet- och servicenämndens sammanträde i mars kommer IT-
avdelningens nya förvaltningsmodell att presenteras. Likaså kommer
information från Lokalresursplaneringsgruppen.

· Implementering av den nya styrmodellen fortsätter med utbildning för
cheferna

· Alla kommunens hyresavtal med externa företag ska föras över till
fastighet- och serviceförvaltningen

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-02-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §10 Dnr: FA.2018.5 1.2.7

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämnden tar del av följande meddelanden:

· Ks 2017-12-13 §358 Arvoden till förtroendevalda 2018
· Ks 2017-12-13 §361 Antagande av Handlingsprogram för internt skydd

2017 - 2019
· Kf 2017-12-14 §146 Svar på motion om att omvandla moduler och

köpa in/hyra nya moduler till bostäder
· Kf 2017-12-14 §148 Svar på motion om konstnärlig utsmyckning
· Kf 2017-12-14 §149 Ekonomistyrningsprinciper för kommunfullmäktige
· Ks 2018-01-10 §8 Namnsättning Flädervägen i Smålandsstenar
· Klagomål, beröm och synpunkter som inkommit via Tyck till på

kommunens hemsida.
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