
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-12-20

Plats och tid Fastighet- och servicekontoret klockan 8.30 - 8.50

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

Övriga deltagande Patrik Johansson, fastighet- och servicechef
Ewy Olsson, nämndsekreterare
Peter Söderström, förvaltare
Ellen Klicar, avdelningschef

Utses att justera Charlotte Ström (KD)

Justeringens
plats och tid

Fastighet- och servicekontoret onsdagen den 20 december 2017 kl 9.15

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

Paragrafer 168 - 168

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Andersson

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

Charlotte Ström

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

Organ Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-12-20 Paragrafer 168 - 168

Datum för
anslags uppsättande 2017-12-21

Datum för
anslags nedtagande 2018-01-16

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighet- och servicekontoret

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §168 Dnr: FA.2016.85

Hyresärenden 2017
Lokal till förskoleadministration i Gislaved

Ärendebeskrivning
Förskolans administration i Gislaved är för närvarande inrymd i Johan
Orreskolan. Från vårterminen 2018 finns behov av andra lokaler för denna
verksamhet. Det möjliggör att all SFI-verksamhet flyttas till Johan Orreskolan.
Det i sin tur frigör lokaler i paviljongen Rönnen som då kan nyttjas för
förskoleverksamhet. För att denna omflyttning ska komma till stånd krävs att
förskolans administration hittar andra lokaler.

Fastighet- och serviceförvaltningen har haft kontakt med externa
fastighetsägare som hyr ut kontorslokaler i Gislaved. En av lokalerna skulle
fungera som administrationslokal för förskolan och är belägen på Köpmangatan
5. Lokalen är 322 kvm och motsvarar behovet med tio arbetsplatser och
personalutrymmen.

Barn- och utbildningsförvaltningen begär hos fastighet- och serviceförvaltningen
att kontorslokalen hyrs in under tre år för att täcka behovet av
administrationslokaler för förskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att ge full kostnadstäckning för
uppkomna hyreskostnader och betalar 1 050 kr/kvm dvs 338 100 kr/år till
fastighet- och serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag
Förskolans administration i Gislaved

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att godkänna inhyrning av lokal på Köpmangatan 5 i Gislaved och uppdra till
fastighet- och serviceförvaltningen att teckna kontrakt.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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