
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2018-05-29

Plats och tid Fastighet- och serviceförvaltningen, kl 08.30 - 11.30

Beslutande Lisbeth Andersson (M) ordförande
Inga-Lill Svanberg (S), ersättare för Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S)
Marina Josefsson (S)
Marcus Ingelsbo (M)
Thomas Jonsson, (S)
Kenth Johansson (C), §§ 33-35
Lars-Erik Nyström (C) ersättare för Kenth Johansson (C), §§36-40
Charlotte Ström (KD)
Pierre Svanström (SD)

Övriga deltagande Patrik Johansson, fastighet- och servicechef
Selvije Blakqori, nämndsekreterare
Knut Venholen, fastighetschef
Sara Wingren, ekonom
Inger Magnusson, projektledare
Ellen Klicar, servicechef
Kjell Sjöblom, enhetschef, §§ 34, 40
Lars-Erik Nyström (C), §§ 33-35

Utses att justera Charlotte Ström

Justeringens
plats och tid

Fastighet- och serviceförvaltningen, fredagen den 1 juni klockan 13.00

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

Paragrafer 33 - 40

Selvije Blakqori

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Andersson

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

Charlotte Ström

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

Organ Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2018-05-29 Paragrafer 33 - 40

Datum för
anslags uppsättande 2018-06-04

Datum för
anslags nedtagande 2018-06-28

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen

Underskrift

…………………………………………….
Selvije Blakqori

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2

secondpagedatum

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §33 Dnr: FA.2018.4 1.2.7

Information från IT-avdelningen

Ärendebeskrivning
Projektledare Inger Magnusson informerar:

Ny IT-förvaltningsmodell- Den nya IT-förvaltningsmodellen ger tydliga och
strukturerade arbetsformer inom Gislaveds kommun gällande IT-tjänster
med tillhörande användarstöd. Modellen anger riktlinjer för löpande
förvaltning samt förbättring av IT-tjänster samtidigt som den tydliggör
lednings- och styrningsprinciper för IT-miljön.

Modellen säkrar att verksamhetsutveckling styr utvecklingen av IT-
tjänsterna. Detta innebär att utvecklingen av större förändringar av IT-
miljön, som till exempel systembyten och större utvecklingsprojekt, initieras
via denna modell samt att löpande leveranser av IT tjänster regleras via
denna modell.

Möten om den nya IT-förvaltningsmodellen är genomförda med berörda
förvaltningar.

Förberedelser inför skolavslutning/skolstart planeras och konsulter kommer
tas in som extra stöd.

Nya rekryteringar på IT-avdelningen har genomförts. En projektledare har
redan börjat sin tjänst hos oss och en IT-tekniker börjar i augusti. Intern
rekrytering teamledare infrastruktur samt rekrytering av en ytterligare
projektledare pågår.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-16 - Faau §25

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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Fa §34 Dnr: FA.2018.3 1.2.7

Information från serviceavdelningen

Ärendebeskrivning
Servicechef Ellen Klicar informerar:

Fordonsverksamheten har haft studiebesök från Tranemo- och Hultsfreds
kommun. Gislaveds kommun har en bra struktur och fordonspark och
kunderna blir hänvisade till Gislaveds kommun från leverantörerna när de
ställer frågor kring fordonshanteringen.

Driftsenheten, en ny fastighetsskötare har tillträtt för ett par veckor sedan
och två fastighetsskötare har gått över som förvaltare på
fastighetsavdelningen.

Enhetschef på lokalvårdenheten Kjell Sjöblom informerar:

· Alla tre gruppcheferna inom lokalvårdsenheten är nu på plats. Är
uppdelad i tre team.

· Lokalvårdenheten använder ett kalkylprogram för att räkna ut tider och
kostnader efter uppgjorda frekvenser. Kalkylprogrammet är ett erkänt
system inom branschen och är vanligt inom kommuner och landsting.

· 75 % av medarbetarna är certifierade inom yrket lokalvård och
verksamheten har målsättningen att nå 100 % under femårsperiod.

· Lokalvårdenheten har deltagit i projektet "heltid en rättighet - deltid en
möjlighet". Alla anställda inom lokalvårdenheten har en heltidstjänst i
grunden men har möjligheten att arbeta efter den tjänstgöringsgrad som
önskas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-16 - Faau §26

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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Fa §35 Dnr: FA.2018.2 1.2.7

Information från fastighetsavdelningen

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Knut Venholen informerar:

Den strategiska underhållsplanen följs och fastighetsskötarna tillsammans
med förvaltare kartlägger och prioriterar underhållsbehovet i våra
fastigheter. Två förvaltare kommer att börja sin tjänst i augusti och därmed
är rekryteringen på fastighetsavdelningen klar.

Fastighetschefen informerar vidare att:
· Paviljongen vid Töråsskolan är i bruk.
· Förstudien om ombyggnationen av Ekbackens kök är klar.
· Gullvivans paviljonger, projektet kommer att vara klart till i höst men

inte riktigt till skolstart.
· Stugorna på Gisleområdet är klara.
· Lokalerna för hemtjänsten är också klara och ett slutmöte är

planerat.
· Båthuset i Broaryd är under byggnation och kommer att vara klart i

början på juni 2018.
· Första förstudien är nu slutfört på Parkgatan i Anderstorp.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-16 - Faau §27

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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Fa §36 Dnr: FA.2018.7 1.4.1

Ekonomisk uppföljning 2018

Ärendebeskrivning

Ekonom Sara Wingren presenterar investeringsuppföljningen för 2018.

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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Fa §37 Dnr: FA.2018.13 1.2.7

Information om prioriterade projekt

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Knut Venholen informerar om de fyra prioriterande
projekten:

· Ombyggnationen av Kastanjens förskola går enligt planering och är i sin
produktionsfas.
· Upphandlingen av sporthallen i Smålandsstenar är nu klar och rivning av
sporthallen är i sin startfas. Arbetet är i full gång och projektet följer
tidplaneringen.
· Upphandlingen om Glashuset är klar och entreprenör är utsedd.
Projektet har gått in i sin projekteringsfas. Byggstart
efter sommaren.
· Förstudie om en centralt placerad förskola i Gislaved pågår och det
jobbas vidare med förstudie i området vid Sörgården i Gislaved.

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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Fa §38 Dnr: FA.2018.1 1.2.7

Information från fastighet- och serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicechef Patrik Johansson informerar följande:

Fortsatt dialog med fritidsförvaltningen om övergång av drift och skötsel av
fritdsanläggningar till fastighet- och serviceförvaltninten. Den 11 juni har vi ett
möte om fortsatt planering.

Information om lokalvård och tvättverksamhet.

Den 15 juni har förvaltningen en utvecklingsdag och programmet är nu klart.

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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Fa §39 Dnr: FA.2018.5 1.2.7

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult-
Förjupning av översiktsplanen, FÖP Ks §175
Fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult

Träbyggnadsstrategi-
Träbyggnadsstrategi för Jönköpings län, Ks §176
Träbyggnadsstrategi för Jönköpings län, Ks §176

Revisonsberättelse 2017-
Revisonsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2017 för kommunens
verksamhet, Kf §54
Revisionsberättelse 2017, Kf §54
Årsrapport för kommunens revisorer, Kf §54

Kommunens årsredovisning-
Personalbokslut, Kf §53
Kommunens årsredovisning 2017 inkl. förvaltningsberättelse, personalbokslut och
miljöbokslut, Kf §53
Årsredovisning, Kf §53
Miljöbokslut 2017, Kf §53

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

Antal ledamöter-
Antal ledamöter i nämnder och bolag från mandatperioden 2019-2022, Kf §57
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Fa §40 Dnr: FA.2018.19 1.4.1

Planeringsdirektiv 2019

Ärendebeskrivning
Projektledare Kjell Sjöblom informerar:

Workshop med fokus på övergripande mål 2019. Arbetet inleds med att
projektledare Kjell Sjöblom informerar om planeringsdirektiv.

Beslutsunderlag
Fastighet- och servicenämndens tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2018.

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att de långsiktiga målen bibehålls och
att förvaltningen återkopplar till nämnden i juni
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