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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-11-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §140 Dnr: FA.2017.3

Information, IT-avdelningen

Ärendebeskrivning
Teamledare Peter Heijel informerar om aktuella frågor vid IT-avdelningen.

IT-avdelningen är hårt ansatt för närvarande med många ärenden.
Sammanslagningen av de båda enheterna har fungerat väl och medarbetarna är
engagerade. IT-enheten har också flera investeringsprojekt på gång.

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-11-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §141 Dnr: FA.2017.43

Reinvestering, trådlösa nätverk

Ärendebeskrivning
Accesspunkter som används i kommunens trådlösa nätverk börjar bli gamla
och behöver bytas ut.

Det trådlösa nätverket som telefoner, datorer och plattor inom alla Gislaved
kommuns verksamheter använder för kommunikation är i stort behov av
uppdatering. De ingående komponenterna är gamla och har begränsad
kapacitet. Förvaltningen kan inte längre upprätthålla den servicenivå som
verksamheterna är i behov av, både ur ett tillgänglighetsbehov men också ur
ett kapacitetsbehov.

Tekniken utvecklas konstant och dessa nya nätverksprodukter har en högre
kapacitet både vad gäller bandbredd och även antal uppkopplade enheter, vilket
är ett uttalat behov ifrån verksamheten samtidigt som det underlättar IT-
avdelningens arbete.

Ekonomi
Ersättning accesspunkter (ca 200 st) 740 000 kr
Uppgradering övervakningsutrustning 250 000 kr
Totalt 990 000 kr

Fastighet- och serviceförvaltningen beräknar alltså kostnaden till 990 000 kr
och arbetsutskottet föreslår att medel omfördelas inom investeringsbudget
2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd Fa 2017-10-25
Protokoll 2017-10-31 - Faau §111

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att omfördela 990 000 kr inom investeringsbudget 2017 till reinvesterings-
projekt för utbyte av nätverksutrustning.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-11-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §142 Dnr: FA.2017.44

Utbyte av klienter/datorer

Ärendebeskrivning
Datorer har en begränsad livslängd och efter ca fyra år ökar
supportkostnaderna så mycket att det lönar sig att byta ut enheterna. Nya
programvaror ställer även högre krav på kapacitet och processorkraft. Detta
normala utbytesflöde har inte utförts under året och behöver därför initieras
nu.

Beräkningar har gjorts av vilka datorer som är äldre än fyra år och därför
behöver bytas ut. Vi har även räknat med de tunna klienter som finns i drift
eftersom de inte svarar upp mot verksamheternas förändrade behov samtidigt
som de är ganska dyra i drift. Vi räknar även med att flera kommer att välja
bärbar dator i samband med utbytet. Flera datorer kommer även att behöva ny
kringutrustning såsom skärm och tangentbord.

Fastighet- och serviceförvaltningen beräknar kostnaden till 4,7 mkr och
arbetsutskottet föreslår att medel omfördelas inom investeringsbudget 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 2017-10-25
Protokoll 2017-10-31 - Faau §112

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att inom investeringsbudget 2017 omfördela 4,7 mnkr till
investeringsprojekt för utbyte av datorer/klienter.

Expedieras till:
Ekonomienheten

Datorer fram till 2013 Bärbara Stationära

Stationär Z Workstation:   11

Stationär vanlig:   131

Bärbar: 172 st  

Totalt: Ca 3 000 000 kr

Datorer fram till 2014 Bärbara Stationära

Stationär Z Workstation:   6

Stationär vanlig:   69

Bärbar: 103  

Totalt: Ca 1 700 000 kr
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-11-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §143 Dnr: FA.2017.45

Utrustning till alternativ servermiljö

Ärendebeskrivning
Ökande behov av serverkapacitet till kommunala tjänster gör att IT-
avdelningen kommer att flytta servrar ifrån den sekundära serverhallen till den
primära datorhallen eftersom det är ett mycket kostnadseffektivt sätt att utöka
den tillgängliga kapaciteten.

Detta innebär dock att man behöver ersätta den kapacitet som avvecklas ifrån
sekundärhallen med ny kapacitet. Dessa ersättningsservrar behövs dels för att
kunna säkerställa möjligheten att få igång reservsystem vid större
driftstörningar, dels för att hantera vissa säkerhetslösningar såsom backup och
inloggningsservrar.

Fastighet- och serviceförvaltningen beräknar kostnaden till 340 000 kr och
arbetsutskottet föreslår att medel omfördelas inom investeringsbudget 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 2017-10-25
Protokoll 2017-10-31 - Faau §113

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att inom investeringsbudget 2017 omfördela 340 000 kr till
investeringsprojekt för utbyte av serverutrustning till sekundär
serverhall.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-11-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §144 Dnr: FA.2017.2

Fjärrvärme i Anderstorp
Kompletterande medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Gislaved Energi har dragit fram serviceledningar till tolv fastigheter i
Anderstorp och de ska dra fram serviceledning till AMO-huset nästa år.

Anslutningsavgifter för alla fastigheter är 2 437 tkr. Gislaved Energi kan i år
debitera 1 945 tkr och resterande 492 tkr debiteras nästa år.

Fastighet- och servicenämnden har tidigare anvisat 1 100 tkr från projekt
57100 till projekt 57113 Fjärrvärme i Anderstorp och dessa medel täcker
installationskostnader för Sim-och sporthallen, Åsenskolan, Ekenskolan,
Stationshuset och bostadshuset på Brogatan 18.

Fastighet- och serviceförvaltning och arbetsutskottet föreslår att ytterligare
1 945 tkr anvisas till projekt 57113, totalt 1 100 + 1 945 = 3 045 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
2017-10-24
Protokoll 2017-10-31 - Faau §114

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att från projekt 57100 anvisa ytterligare 1 945 tkr till projekt 57113.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-11-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §145 Dnr: FA.2016.77

Åtteråsskolan, utbyte av ventilationssystem
Antagande av anbud, tillbyggnad av fläktrum

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott beslöt vid sitt sammanträde
2017-10-31 att anbud för tillbyggnad av fläktrum på Åtteråsskolan i
Smålandsstenar kan antas av fastighet- och servicenämnden utan att ärendet
beretts av arbetsutskottet. Sista dag att lämna anbud var 2017-11-10.

Anbudsförfrågan har skickats till de tre byggentreprenörer som kommunen har
ramavtal med. Vid anbudstidens utgång hade ett anbud inkommit. Fastighet-
och serviceförvaltningen bedömer att anbudssumman, 449 000 kr är rimlig och
föreslår att anbud nr 001 antas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-31 - Faau §115
Tjänsteskrivelse till nämnd
2017-11-13
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-13

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att anta anbud nr 001 för tillbyggnad av fläktrum på Åtteråsskolan.
____________
Efter beslutet meddelas att anbudet är lämnat av Naijbygg AB.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-11-14 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §146 Dnr: FA.2017.40

Detaljplan för Gisle, kv Boken och del av Gislaved 1:27 m. fl.

Ärendebeskrivning
Fastighet och servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över Bygg- och
miljönämndens förslag till detaljplan för området Gisle, kvarteret Boken och
del av Gislaved 1:27 m. fl. Förvaltningen har gjort ett förslag till yttrande som
diskuterades av arbetsutskottet 2017-10-31.

Syftet med detaljplanen är att skapa en helhet av området. Gisle ska bli en
mötesplats för alla. Detta förtydligas i utemiljön genom att visuellt och
funktionellt knyta ihop aktiviteterna skola, Glashuset, biblioteket och de olika
idrottsanläggningarna. Stråken i området ska förtydligas, bland annat genom
sammanhängande torgytor, vistelsestråk, parkytor och gång- och cykelvägar.
Kvalitéerna i grönskan skall förtydligas och kompletteras med ny och medvetet
planerad grönska. Parkeringssituationen skall ses över och ges en mindre
dominerande roll inom området. Även skyltning till och inom området måste
förtydligas.

Planen syftar till att förbättra trafiksituationen i området. Den dagliga
användningen av området genererar omfattande trafikrörelser, framförallt när
skolorna börjar och slutar.

Utemiljöerna ska planeras som attraktiva och aktiva ytor. I ett område som
Gisle där många människor rör sig behövs naturliga och spontana mötesplatser
i form av torgmiljöer, skolgårdar, lekplatser och parker.

Planen syftar också till att öka tillgängligheten, tryggheten och säkerheten i
området. Kommunikationsstråk och skyltning bör tydliggöras för att underlätta
tillgänglighet och säkerheten i området.

Den nya detaljplanen föreslår ändamålen SKOLA och
BESÖKSANLÄGGNINGAR för området kring Gislaveds gymnasium,
biblioteket, Lundåkerskolan och konserthallen för att bekräfta befintlig
användning.
För området mellan Gislaveds gymnasium och Glashuset föreslås
bestämmelser TORG i norr och PARKERING i söder för att säkerställa
intentionerna i planprogrammet för området med ett vistelsestråk samt en
säkrare trafiklösning för busshållplatserna och parkeringen. Parkeringen söder
om torget möjliggör en byggrätt för ett parkeringshus i tre våningar.
Områdena kring Glashuset, Gislerinken, Gisle sportcenter, fotbollsplanerna
och tennisplanerna planläggs som BESÖKSANLÄGGNINGAR och
TILLFÄLLIG VISTELSE för att möjliggöra en utveckling inom området.
Inom området planläggs även för ett flertal grönytor. Norr om Glashuset
planläggs ett område för ändamålet PARK för att möjliggöra aktivitetsytor som
t.ex. en lekpark. Mellan Glashuset och Gisle sportcenter planläggs befintliga
grönytor som PARK. Syftet med detta är att skapa en attraktiv mötesplats i
parkmiljö. Här kan exempelvis kreativa dagvattenlösningar skapa estetiska
inslag med vatten. Stora delar av södra planområdet planläggs som allmän
platsmark NATUR för att säkerställa befintlig naturmiljö med dagvattendamm
och motionsslinga.

Alla byggnader i området med undantag av tennishallen och pannhuset
förvaltas av fastighet- och servicenämnden.

8(17)



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-11-14 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §146 (forts)

Förslaget till detaljplan bekräftar den befintliga användningen och ger även
möjlighet till utveckling av området. Men det finns några detaljer som bör
justeras för att områdets utveckling ska bli ännu bättre.

I de ursprungliga planerna för Glashuset fanns en konsthall med i sydost. Den
skulle med dagens förslag hamna utanför kvartersmarken. Det är inte aktuellt
för närvarande men för framtiden är det bra om detaljplanen medger en
motsvarande utbyggnad. Kvartersmarken söder om Glashuset bör därför
utvidgas fram till GC-vägen.

Glashuset har många verksamheter som vänder sig till besökare. Därför är
beteckningen R bra. Men det finns också specifika lokaler som gymnasieskolan
använder för restaurangprogrammet. I den planerade tillbyggnaden kommer
det att bli lokaler för det estetiska programmet. Därför bör kvartersmarken
vid Glashuset även få beteckningen S, skola.
Kvartersmarken vid Glashuset får även beteckningen O, tillfällig vistelse.
Tanken är att man får möjlighet att bygga till exempel uthyrningsstugor. Men
området begränsas av parkmark närmast Parkgården förskola. Det synes som
om kvartersmarken blir för liten för att rymma både utveckling av Glashuset,
aktiviteter vid utescenen och övernattningsstugor. Parkområdet mot
Parkgården bör därför vara kvartersmark, R och O. Det Illustreras dessutom i
planbeskrivningen sidan 8.
I sporthallen finns möjlighet för lägerlogi varför kvartersmarken vid sporthallen
också bör ha beteckningen O, tillfällig vistelse.

Nordväst om Glashuset finns några lindar i en allé, där det kommer att krävas
marklov för att fälla träden. Redan nu kan man konstatera att de står på den
yta som kommer att ianspråktas för den planerade tillbyggnaden av Glashuset
för dans mm. Det är därför ingen mening att ha kvar bestämmelsen om
marklov. Det signalerar att flertalet träd kommer att vara kvar vilket inte är
möjligt.

Beslutsunderlag
Yttrande över förslag till detaljplan Gisle, 2017-10-31_2.docx
Protokoll 2017-10-31 - Faau §109
Plankarta Gisle september 2017.pdf
Planbeskrivning området Gisle i Gislaved.pdf

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att anta förslaget till yttrande som eget och översända det till Bygg- och
miljöförvaltningen.

Expedieras till:
Bygg- och miljöförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-11-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §147 Dnr: FA.2017.47 4.2.2

Detaljplan för Nordinområdet etapp 2, fastigheten Åtterås 2:26 i
Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för
Nordinområdet Etapp 2 fastigheten Åtterås 2:26 i Smålandsstenar.

Syftet med detaljplanen är att ändra det tidigare allmänna ändamålet till
skola och idrottsändamål samt att möjliggöra byggnation av en ny
sporthall, ändamålsenliga ytor för angöring, parkering och gång- och
cykelvägstråk.

Förslaget är anpassat efter den förstudie som fastighet- och
serviceförvaltningen genomfört av tillbyggnad av Smålandsstenar
sporthall. Men gränsen för kvartersmark sammanfaller i öster och söder
med den tänkta byggnaden. Därför är det lämpligt att utöka
kvartersmarken med några meter åt vardera hållet för att inte
tillbyggnaden ska hamna i konflikt med detaljplanen vid projekteringen.

För övrigt har förvaltningen inget att erinra mot förslaget.

Fastighet- och servicenämnden diskuterar förslaget.

Beslutsunderlag
Yttrande över förslag till detaljplan Nordinområde etapp 2, 2017-11-07
Protokoll 2017-10-31 - Faau §119
Plankarta Nordinområdet et2 granskning 17.10.25.pdf
Planbeskrivning Nordin etapp2 granskning 2017.10.25.pdf

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att anta förvaltningens förslag till yttrande som eget och översända det till
Bygg- och miljöförvaltningen.

Expedieras till:
Bygg- och miljöförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-11-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §148 Dnr: FA.2016.85

Hyresärenden 2017
Brandstation i Burseryd

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten har behov av nya lokaler i Burseryd och har
upprättat ett lokalprogram.
Fastighet- och serviceförvaltningen har undersökt olika alternativ i
Burseryd. I samförstånd med räddningstjänsten har förvaltningen
arbetat vidare med en privatägd lokal på fastigheten Stubbakull 2:20.
Ett förslag till ombyggnad samt en kostnadsberäkning är gjord.

Förvaltningen fick i augusti uppdrag att fortsätta förhandlingar med
fastighetsägaren. Det har resulterat i att principer för hur
ombyggnadskostnaden ska fördelas på hyran har lagts fast. Ett
eventuellt köp av fastigheten har också diskuterats. Förvaltningen har
även utrett förutsättningarna och konsekvenserna av en helt nybyggd
station. Alternativen ger olika hyra för räddningstjänsten liksom på
vilken tid som investeringarna ska skrivas av. Hyresavtalen ger en
större handlingsfrihet medan man vid ett ägande har en högre grad
av kontroll. Ägandet binder kapital under en längre tid och man kan
stå med tomma lokaler om behovet förändras. Förslagen har också
olika konsekvenser för nämndens tillgängliga investeringsutrymme.

Det finns således tre alternativ för att lösa räddningstjänstens
lokalbehov men med olika konsekvenser. Tidplan, kostnader,
kapitalbindning och risk bör vara avgörande för vilket alternativ som
är bäst.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Brandstation Burseryd 2017-10-31.docx
Protokoll 2017-10-31 - Faau §110

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att uppdra till förvaltningen att i samarbete med Tekniska
förvaltningen, MEX fortsätta förhandlingen med
fastighetsägaren.

Expedieras till:
Räddningstjänsten
Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-11-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §149 Dnr: FA.2017.42

Gullviveskolan, uppställning av paviljonger

Ärendebeskrivning
Som ett resultat av den omorganisation inom skolan som har genomförts i
Gislaved behöver Gullviveskolan inrymma ytterligare en klass vid starten på
höstterminen 2018. Det finns också behov av ytterligare några specialsalar.

Det beslutades redan i planeringsskedet för skolomorganisationen att avvakta
med planeringen av lokaler då man först ville känna av hur de ombyggda
lokalerna fungerade. Det står nu klart att det finns ett behov som en paviljong
med tre klassrum och tre grupprum skulle uppfylla. Med denna bakgrund har
fastighet- och serviceförvaltningen nu fått en uppdragsbeställning från barn- och
utbildningsförvaltningen.

Fastighet- och serviceförvaltningen har konstaterat att det i
beställningsskrivelsen saknas vissa uppgifter, bland annat om hur lång tid man
anser att paviljongen behövs och om den ska köpas eller hyras. Förvaltningen
föreslår därför att ärendet återremitteras för ytterligare beredning och att
detta också ska omfatta paviljonger vid Töråsskolan i Anderstorp som
behandlades av fastighet- och servicenämnden 2017-10-18. Arbetsutskottet
diskuterade ärendet vid sitt sammanträde den 2017-10-31 och föreslår att
fastighet- och servicenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-31 - Faau §116

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att återremittera ärendet till fastighet- och serviceförvaltningen för
ytterligare beredning och att detta innefattar även paviljongerna vid
Töråsskolan.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-11-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §150 Dnr: FA.2017.46 4.5.3

Omdisponering av lokaler i Gislaved våren 2018

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse daterad 2017-10-31
beskrivit hur de vill disponera om vissa lokaler som de hyr av fastighet- och
serviceförvaltningen. De lokaler som beskrivs ligger alla i Gislaved och
omdisponeringen ska gälla från vårterminen 2018.

Arbetsutskottet fick skrivelsen på bordet vid sitt sammanträde 2017-10-31 och
beslöt då att uppdra till fastighet- och serviceförvaltningen att skyndsamt
diskutera ärendet med barn- och utbildningsförvaltningen så att det kan
behandlas av nämnden vid dagens sammanträde.

Avdelningschef Knut Venholen informerar om att diskussionerna pågår men att
man ännu inte har något färdigt förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-31 - Faau §118

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-11-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §151 Dnr: FA.2017.6

Ekonomisk rapport 2017
Uppföljning 3 och budgetuppföljning 2017-10-31

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningens tredje helårsprognos visar ett underskott
för 2017 med 2,279 mnkr jämfört med budget. Orsaken till underskottet är
försäljningen av fastigheten Uvekull 2:221, Malmgatan 17 i Smålandsstenar som
innebar en reaförlust på 2,8 mnkr.

I övrigt går fastighet- och serviceförvaltningen bra och följer budget väl. I
beslutsunderlaget Uppföljning 3 redovisas helårsprognosen per
programområde.

Nettoinvesteringarna enligt prognosen kommer att uppgå till 72 mnkr mot
budgeterat 117,4 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på ett antal särskilda
satsningar som av olika anledningar blivit försenade. Orsakerna redovisas per
projekt i beslutsunderlaget.

Utfallet per 2017-10-31 är överskott med drygt 5,5 mnkr. Riktvärdet för tio
månader är 83% av helåret. Intäkterna uppgår till 86% och kostnaderna till 83%.

Beslutsunderlag
Uppföljning 3
Budgetuppföljning 2017 - okt

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att fastställa Uppföljning 3 för 2017 samt att lägga budgetuppföljningen per
2017-10-31 till handlingarna.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §152 Dnr: FA.2014.45

Sammanträdesdagar 2015 - 2018

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningen har gjort ett förslag till sammanträdesplan
för fastighet- och servicenämnden och dess arbetsutskott under 2018.

Förslaget innebär att sammanträdena, med något undantag, hålls på onsdagar.
Både nämnden och arbetsutskottet sammanträder en gång per månad med
undantag för januari och juli. Nytt för 2018 är att sammanträdena föreslås
börja klockan 8.30.

Förslaget är upprättat med syfte att uppnå en rationell kommunövergripande
ärendehantering.

Arbetsutskottet föreslår att sammanträdesplanen fastställs.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-31 - Faau §120
Fa_ sammanträdesdagar2018 rev 17-10-18.doc

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att fastställa förvaltningens förslag till sammanträdesplan för fastighet- och
servicenämnden och dess arbetsutskott 2018.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §153 Dnr: FA.2017.7

Information

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicechef Patrik Johansson redogör för aktuella frågor:

· Linda Johansson är anställd som chef för driftenheten från 2017-11-27.
· Rekrytering av gruppchefer till lokalvården pågår liksom rekrytering av

utvecklingsledare och nämndsekreterare.
· Förvaltningens nya ledningsgrupp består av Patrik Johansson, Knut

Venholen, Mathias Duell, Ellen Klicar samt ekonom Sara Wingren och
HR-specialist Audrey Fransson från kommunstyrelseförvaltningen.

· En utvecklingsdag genomförs för all personal den 19 december på
Höganloft.

· En mindre ombyggnad pågår på fastighet- och servicekontoret för att
tillskapa fler arbetsplatser.

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §154 Dnr: FA.2017.8

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämnden tar del av följande meddelanden:

· Klagomål, synpunkter och beröm som inkommit via kommunens
hemsida

· Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-23 §120 Ombyggnation av Hus
C i Anderstorp till Kastanjens förskola

· Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-23 §121 Ombyggnad av Johan
Orreskolan i Gislaved till förskola. Förstudie

· Kommunfullmäktige 2017-10-26 §127 Sammanträdesplan 2018
· Kommunfullmäktige 2017-10-26 §129 Försäljning av fastighet,

Godsmagasinet i Reftele
· Kommunfullmäktige 2017-10-26 §134 Delårsbokslut per den 31 augusti

2017 med helårsprognos 2017, hela kommunen
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