
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-02-04

Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar , kl 8.00 - 12.00 samt bussresa i kommunens södra
delar kl 13.00 - 16.00

Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande
Agne Sahlin (S)
Lars Jäderström (S)
Marina Josefsson (S)
Marcus Ingelsbo (M)
Zuhidin Bahtanovic (M)
Lars-Erik Nyström (C)
Charlotte Ström (KD)
Pierre Svanström (SD)

Övriga deltagande Inga-Lill Svanberg (S)
Thomas Johnsson (S)
Rigo Fredriksson (M)
Jan Ekström (MP) till kl 12.00
Sven Turesson (KD)
Ulf Poulsen (SD)
Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare
Kjell Sjöblom, områdeschef verksamhetsservice §11
Pelle Gullberg, bitr områdeschef verksamhetsservice §11
Peter Söderström, driftchef §11

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

Fastighetskontoret fredagen den 6 februari 2015 kl 13.00

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

Paragrafer 3 - 13

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Åkestrand (M)

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

Charlotte Ström (KD)

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

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-02-04 Paragrafer 3 - 13

Datum för
anslags uppsättande 2015-02-09

Datum för
anslags nedtagande 2015-03-06

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §3 Dnr: FA.2014.29

Sörgårdsskolan, ny parkering
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56845. Projektet
genomfördes under 2014.

I flera år har trafiksituationen runt Sörgårdsskolan diskuterats. Både personal,
föräldrar och boende i området har oroats över utvecklingen. Polisen har
även varit på plats vid några tillfällen och bötfällt ett antal bilister på grund av
trafiköverträdelser.

Fastighetskontoret har tillsammans med personal från fritidsförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska kontoret och Sörgårdsskolan
arbetat fram ett förslag till en ny parkering och avsläppningsficka vid skolan.

Projektet har genomförts enligt det förslag som togs fram. Alla problem har
inte lösts i och med detta men situationen runt huvudentrén har blivit
avsevärt bättre.

I investeringsbudgeten fanns 1,5 mnkr till projektet, slutlig kostnad är totalt
1 200 036 kr. Anbudet som lämnades på entreprenaden var 538 000 kr. Den
kostnaden steg dock till nästan 1,1 mkr beroende på att man stötte på dåliga
massor vilket gjorde att antalet maskintimmar ökade markant och byggtiden
förlängdes med två veckor. Fastighetskontoret förhandlade dock fram ett
lägre påslag på arvodet och lägre timkostnad för anläggningsarbetarna än vad
som angetts i anbudet.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att överskottet
återförs till projekt 56003 samt att förfrågningsunderlagen fortsättningsvis
presenteras för arbetsutskottet före anbudsräkning där det bedöms vara
lämpligt.

Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd, Sörgårdskolan, ny parkering, daterad 150112
Relationshandling Sörgårdskolan.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56845 och återföra överskottet
299 964 kr till projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, samt

att förfrågningsunderlagen, där så bedöms lämpligt, fortsättningsvis
presenteras för arbetsutskottet före anbudsräkning.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §4 Dnr: FA.2013.56

Utbyte till underhållsfria gungor
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56835. Projektet
genomfördes 2013 - 2014.

På många förskole- och skolgårdar fanns gamla, dåliga och spruckna
trägungställningar. Dessa tog mycket tid för fastighetsskötarna att ta hand om,
efterdra infästningar och hålla i drift. Genom att byta ut dem har man sparat
mycket tid för fastighetsskötarna. De nya gungställningarna är tillverkade i
aluminium och är därför inte så lätta att göra åverkan på och man slipper även
mikrobiell påväxt på dem.

Projektet var kostnadsberäknat till 250 000 kr, slutlig kostnad är 254 397 kr.
Fastighetskontoret hade planerat att byta tolv gungställningar men efter
förhandling med leverantören kunde två extra köpas inom ramen för projektet.
Den högre kostnaden beror på att en entreprenör fick anlitas för att gräva
bort gamla ställningar och att en av de nya fick gjutas fast.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att underskottet
anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Slutredovisning - Utbyte underhållsfria gungor, daterad 2015-01-02
Protokoll 2015-01-21 - Faau §2

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56835 och att anvisa underskottet
4 397 kr 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 §5 Dnr: FA.2013.59

Töråsskolan, ny diskmaskin till avdelning Kvisten
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56839.

Den hushållsdiskmaskin som fanns på avdelningen Kvisten på Törås förskola
gick sönder. Barn och utbildningsförvaltningen beställde en ny av snabbdiskande
modell som de övriga avdelningarna har. Förskolan har hand om all findisk
själva och detta underlättar deras arbete.

Fastighetskontoret beräknade kostnaden till 35 000 kr och den slutliga
kostnaden är 28 026 kr. Den lägre kostnaden beror på att HBV-avtalet kunde
användas och att även installationen blev något billigare.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att överskottet
återförs till projekt 56003.

Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd, Töråsskolan, ny diskmaskin Kvisten, daterad
20150113
Protokoll 2015-01-21 - Faau §3

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56839 och att återföra
överskottet 6 974 kr 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 §6 Dnr: FA.2015.7

Sörgårdsskolan, gångvägar till parkering
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Under 2014 anlades en ny parkeringsplats vid Sörgårdsskolan i Gislaved. I det
projektet fanns medel även till att anlägga gångvägar till och från skolan. Man
valde dock att vänta med gångvägarna till man kunde se hur elever och
personal rör sig i området och överskottet återfördes till Fastighetsnämndens
förfogande.

Fastighetskontoret beräknar kostnaden för gångvägarna till 60 000 kr och
arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Sörgårdskola, gångvägar till parkeringar, daterd 20150112
Protokoll 2015-01-21 - Faau §4

Fastighetsnämnden beslutar

att anvisa 60 000 kr från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, till
anläggning av nya gångvägar till parkeringen vid Sörgårdsskolan, projekt
56888.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §7 Dnr: FA.2015.8

Östergården, ramp till soprum
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Soprummet vid Östergården i Anderstorp är beläget utanför huvudbyggnaden
och ca en meter över marknivå med en trappa upp till ingången. Det innebär
ett arbetsmiljöproblem med tunga lyft både för kommunens personal och för
de som sköter hämtning av sopor och sorterade fraktioner. För att åtgärda
problemet har socialförvaltningen beställt byggande av en ramp.

Fastighetskontoret har beräknat kostnaden till 50 000 kr och arbetsutskottet
föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Q24546 Offert.pdf
Beställning 150112 Östergården.docx
Protokoll 2015-01-21 - Faau §5

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 50 000 kr till
en ramp vid Östergårdens soprum, projekt 56889.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §8 Dnr: FA.2015.9

Solbacka, utbyte av tvättmaskin
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
I källaren på Solbacka i Reftele finns en stor tvättmaskin som främst används till
tvätt av sängkläder och personalens kläder. Maskinen är mycket gammal och
har nu gått sönder och behöver bytas.

Då det finns mindre tvättmaskiner på alla avdelningar och kommunen
dessutom har Solängstvätten har personalen och fastighetskontoret kommit
fram till att en tvättmaskin i källaren trots allt behövs men att den inte behöver
vara lika stor som den gamla. Kostnaden för en ny maskin och installation av
den samt bortkoppling och bortforsling av den gamla beräknas till ca 30 000 kr.

Arbetsutskottet föreslår att utbytet betraktas som en reinvestering och att
medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Protokoll 2015-01-21 - Faau §6

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 30 000 kr till
utbyte av tvättmaskinen i Solbackas källare.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §9 Dnr: FA.2014.5

Ekonomisk rapport 2014
Bokslut

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för arbetet med fastighetsnämndens
bokslut 2014.

Fastighetsnämnden redovisar ett överskott med 5 809 tkr. Enligt budget skulle
nämnden göra ett resultat som var +/- 0. En orsak till det positiva resultatet är
att nämnden inte utfört allt underhållsarbete som var planerat att göras i
fastigheterna under 2014 vilket i sin tur främst beror på flera omfattande
investeringsprojekt som gjorts. Ytterligare en orsak till överskottet är att
kapitalkostnaderna är betydligt lägre än budgeterat.

Fortfarande återstår att göra en del texter och kommentarer i bokslutet varför
fastighetskontoret föreslår att det slutliga fastställandet görs vid
fastighetsnämndens extra sammanträde 2015-02-18.

Beslutsunderlag
Utkast till bokslut nämnderna 2014/Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §10 Dnr: FA.2015.10

Hyresärenden
Tilläg, Bygatan 9

Ärendebeskrivning
Korttidshemmet Loftet är beläget på Bygatan 9 i Gislaved, byggnaden ägs av AB
Gislavedshus och hyrs av kommunen.

Efter en brandtillsyn kräver nu Räddningstjänsten att hyresvärden installerar
sprinkler i boendet. I ett tillägg till hyresavtalet föreslår AB Gislavedshus att
sprinklingen betalas genom ett hyrestillägg 2 950 kr per månad i 120 månader.

Arbetsutskottet föreslår att fastighetsnämnden godkänner tillägget.

Beslutsunderlag
Bilaga Bygatan 9 Gvd.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna tillägget till hyresavtalet för Loftet, Bygatan 9 i Gislaved.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
AB Gislavedshus
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §11 Dnr: FA.2015.1

Information från fastighetskontoret

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler informerar om aktuella frågor:

Underhåll av fastigheterna
Gislaveds kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att granska
fastighetsunderhållet.
Frågan var: Säkerställer fastighetsnämnden att kommunens fastigheter
underhålls på ett ekonomiskt tillfredställande sätt samt att lokalerna är
ändamålsenliga?
Rapporten har skickats till förvaltningen. Revisionen önskar ett skriftligt svar
senast den 18 mars.

Inspektionsrapport, Blomstervägens demensboende
Bygg- och miljöförvaltningen har vid en inspektion i köket uppmärksammat
kondensbildning på taket i köket.
De hävdar att kondensproblemet bör åtgärdas och att en åtgärdsplan ska
skickas in till förvaltningen senast den 2 mars.
Kravet är riktat till verksamheten. Fastighetsnämnden har diskuterat frågan
tidigare och beslutat om en upphandling av ett nytt aggregat till våren.

Hyresförhandling
Fastighetsförvaltningen har träffat överenskommelse med Hyresgästföreningen
om en höjning av hyrorna i förhandlingsordningen från den 1 april med 1,35 %.
Höjningen följer den överenskommelse som Gislavedshus AB har träffat med
Hyresgästföreningen.

Information om fastighetsförvaltningens verksamhetsservice ges av
områdeschef Kjell Sjöblom och biträdande områdeschef Pelle Gullberg.
Driftchef Peter Söderström informerar och fastigheternas drift och om
organisationens fastighetsskötare och hantverksgrupp.

Fastighetsnämnden gör även en rundresa till kommunens fastigheter i
Skeppshult, Broaryd, Burseryd, Reftele, Ås och Smålandsstenar.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §12 Dnr: FA.2015.2

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:

· Kf 2014-11-27 §28 Svar på motion angående att främja trä som
byggmaterial

· Kf 2014-11-27 §38 Budget 2015 med utblick till 2019 med bilagor 1
och 2 samt Mål och budget 2015 - 2019 och Taxesammanställning
Gislaveds kommun 2015

· Kf 2014-12-15 §54 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda i Gislaveds kommun med bilaga.

· Klagomål, beröm och synpunkter som inkommit till fastighetskontoret
via systemet "Tyck till" på kommunens hemsida under januari 2015.
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §13 Dnr: FA.2015.6

Valärende

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har haft en åtgärdsplan för klimat- och energistrategier som
löpte ut vid årsskiftet 2014/2015. En ny plan ska tas fram av en arbetsgrupp
med tjänstemän från fastighetsförvaltningen, tekniska kontoret, bygg- och
mijöförvaltningen, kommunstyrelsekontoret, Gislaved energi AB och AB
Gislavedshus. En styrgrupp är kopplad till planarbetet och fastighetsnämnden
ska ha två representanter i den gruppen.

Marcus Ingelsbo (M) föreslår att ordförande Lisbeth Åkestrand (M) och 1:e
vice ordförande Agne Sahlin (S) väljs.

Beslutsunderlag

Fastighetsnämnden beslutar

att till representanter för fastighetsnämnden i styrgruppen för åtgärdsplan
för klimat- och energistrategier utse Lisbeth Åkestrand (M) och Agne
Sahlin (S).

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret

12(12)


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12

