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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Fastighetsnämnden
Sammanträdesdatum
Plats och tid

Fastighetskontoret i Gislaved, kl 8.00 - 10.00
Ajournering kl 8.30 - 8.45 §98

Beslutande

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

Övriga deltagande

Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare
Carina Karlsson, förvaltare §§97 - 98

Utses att justera

Charlotte Ström (KD)

Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret den 2 oktober 2015 kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare

2015-09-30

………………………………………………………………….

Paragrafer

97 - 111

Ewy Olsson
Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Åkestrand (M)
Justerande

..........................................................................................................................................

Charlotte Ström (KD)

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

Fastighetsnämnden ,

Sammanträdesdatum

2015-09-30

Paragrafer

97 - 111

Datum för
anslags uppsättande

2015-10-05

Datum för
anslags nedtagande

2015-10-30

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson
Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN
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Dnr: FA.2015.55

Stationshuset i Smålandsstenar, ombyggnad
Information
Ärendebeskrivning
Enligt fastighetsnämndens beslut vid förra sammanträdet redogör förvaltare
Carina Karlsson för hur projektet med ombyggnad av stationshuset i
Smålandsstenar fortskrider.
Kostnaderna hittills uppgår till drygt 78 000 kr och inkluderar kostnad för
bygglov, arkitekt, brandkonsult och en del arbete av egna hantverkare. Hon har
även begärt in priser för bland annat byte av dörrar och fönster, kantsten i
granit till trappor, fallskydd till ramp, anslutning av fiber, rengöring av befintliga
gol och ventilation på bottenvåningen. Dessa kostnader uppgå till ca 1 320 tkr.
Beslutsunderlag
Fastighetsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:

Justerares signatur
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Dnr: FA.2015.55

Stationshuset i Smålandsstenar, ombyggnad
Ärendebeskrivning
I samband med informationen om ombyggnad av stationshuset i
Smålandsstenar (§97) väcker Lars-Erik Nyström (C) frågan huruvida projektet
är beslutat av fastighetsnämnden och om det är riktigt att anlita
avtalsleverantörer till ett såpass omfattande projekt.
Fastighetschef Mikael Fröler informerar om hur projektet är fastställt av
kommunfullmäktige i samband med budget 2015. Vidare att det är på grund av
tidsbrist som avtalsleverantörer anlitats och en upphandling inte gjorts. Han
bedömer dock att varje delentreprenad inte påtagligt kommer att överstiga
gränserna för direktupphandling. Tidsbristen beror dels på synpunkter om
renoveringen från länsstyrelsen och från stadsarkitekten, dels på att
handläggning av bygglovet tog ovanligt lång tid. Även om det statsbidrag som
utbetalas bara om projektet slutförs i år har påverkat situationen.
Lars-Erik Nyström (C) förklarar att han inte är nöjd med svaren. Han anser att
projektet ska avbrytas och att fastighetsförvaltningen genomför en traditionell
projektering och upphandling av projektet. Även Charlotte Ström (KD) säger
sig vara tveksam till hur ärendet hanterats. Fastighetsnämnden diskuterar
ärendet. Mikael Fröler påpekar att konsekvenserna av att avbryta processen
måste beredas innan ett sådant beslut kan fattas.
Ajournering
Agne Sahlin (S) föreslår att sammanträdet ajourneras för överläggningar i
partigrupper vilket nämnden beslutar. Sammanträdet ajourneras kl 8.30.
Sammanträdet återupptas kl 8.45.
Yrkanden
Lars-Erik Nyström (C): Uppdra till fastighetsförvaltningen att skyndsamt utreda
konsekvenserna av att avbryta projektet och genomföra en traditionell
projektering och upphandling av entreprenörer.
Ordförande Lisbeth Åkestrand (M): Uppdra till fastighetskontoret att fortsätta
arbetet med ombyggnaden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och på Lars-Erik Nyströms
yrkande och finner att fastighetsnämnden antar ordförandes förslag.
Fastighetsnämnden beslutar
att

uppdra till fastighetskontoret att fortsätta projektet med ombyggnad av
stationshuset i Smålandsstenar.

Reservationer:
Lars-Erik Nyström (C) och Charlotte Ström (KD).
Expedieras till:

Justerares signatur
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Dnr: FA.2015.31

Gärdesskolan, ombyggnad för SFI
Ombyggnad av ventilation, medelsanvisning
Ärendebeskrivning
Ombyggnaden på Gärdesskolan för SFI-verksamheten har påbörjats. Man har
då konstaterat att vissa åtgärder behöver göras även i ventilationen för att
luftmängderna ska bli rätt i de avdelade salarna. Detta kommer även att
påverka bygg- och elarbeten i projektet.
Fastighetskontoret beräknar kostnaden till 75 000 kr och arbetsutskottet
föreslår att medel anvisas från projekt 56003.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse-Nyupptäckta problem med ventilation im samband med
ombyggnation för SFI på Gärdeskolan.doc
Protokoll 2015-09-16 - Faau §73
Fastighetsnämnden beslutar
att

från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 75 000 kr till
projekt 56904 Gärdesskolan, ombyggnad för SFI.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Dnr: FA.2015.57

Utbyte av brandlarm i nio fastigheter
Antagande av anbud, medelsanvisning
Ärendebeskrivning
Brandlarmssystemen vid nio av kommunens anläggningar är av fabrikat Siemens
Synolog FC 330A. Många av komponenterna i systemen finns inte längre kvar
som reservdelar vilket gör anläggningarna väldigt sårbara. Fastighetskontoret
planerar att byta ut systemen under en femårsperiod och att börja med de
sämsta. De komponenter som fungerar kommer att tas om hand och användas
som reservdelar under tiden.
De berörda fastigheterna är Lundåkerskolan, Vitsippan, Mariagården,
Ekenskolan, Gullviveskolan, Gyllenforsskolan, Sörgårdsskolan, Ölmestadskolan
samt Anderstorps sporthall.
Fastighetskontoret har infordrat anbud på utbytet. Tio anbud har inkommit.
Fastighetskontoret bedömer anbudsgivarna som likvärdiga och föreslår att
lägsta anbud, nr 003 antas. Arbetsutskottet beredde ärendet vid sitt
sammanträde 2015-09-16 och föreslår att anbud nr 003 antas och att medel
anvisas vid dagens sammanträde när anbudssummorna är tillgängliga.
Fastighetschef Mikael Fröler meddelar att lägsta anbudssumman är 1 530 tkr
och den högsta är 4 700 tkr. En viss summa för oförutsedda kostnader och
index bör också anvisas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 2015-09-08
Protokoll 2015-09-16 - Faau §76
Fastighetsnämnden beslutar
att

anta anbud nr 003 för utbyte av brandlarm i nio fastigheter under en
femårsperiod samt

att

1 650 tkr anvisas från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande till
projekt 56896 Utbyte av brandlarm.
__________
Efter beslutet meddelas att anbud nr 003 är lämnat av Brandservice i Småland
AB, Nässjö.
Expedieras till:
Ekonomienheten
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Mariagården, byte av styr- och reglerutrustning
Slutredovisning
Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56722.
Fastighetsnämnden anvisade under 2011 300 000 kr till utbyte av fyra
reglercentraler till ventilationen i Mariagården i Smålandsstenar. Den slutliga
kostnaden är 283 346 kr.
Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att överskottet
återförs till projekt 56003.
Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd 2015-08-13
Protokoll 2015-09-16 - Faau §77
Fastighetsnämnden beslutar
att

godkänna slutredovisningen av projekt 56722 och att återföra
överskottet 16 654 kr till projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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Gislow dagcentral, ombyggnad av apparatskåp
Slutredovisning
Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56714.
Under 2011 anvisade fastighetsnämnden 175 000 kr till ombyggnad och utbyte
av befintlig reglercentral på Gislow dagcentral i Gislaved. I samband med
ombyggnaden har man kompletterat med en nattkylafunktion och ett
summalarm för värmesystemet. Slutlig kostnad är 173 836 kr.
Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att överskottet
återförs till projekt 56003.
Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd 2015-08-13
Protokoll 2015-09-16 - Faau §78
Fastighetsnämnden beslutar
att

godkänna slutredovisningen av projekt 56714 och att återföra
överskottet 1 164 kr till projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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Solbacka, komplettering av fjärrvärmeanslutning
Slutredovisning
Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56659.
Under 2010 anvisade fastighetsnämnden 55 000 kr till ombyggnad av
tappvarmvattensystemet vid vårdcentralen i Reftele. Syftet var att sänka flödet
och temperaturen på primärsidan. Varmvattenberedaren har bytts och sju
shuntgrupper har byggts om till tvåvägsfunktion. Detta har resulterat i sänkt
temperatur även på sekundärsidan vilket gett en bättre totalekonomi.
Slutlig kostnad är 59 153 kr. Den högre kostnaden beror på tillkommande
rörarbeten på grund av läckande ventiler som inte kunde förutses.
Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att underskottet
anvisas från projekt 56003.
Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd 2015-08-13
Protokoll 2015-09-16 - Faau §79
Fastighetsnämnden beslutar
att

godkänna slutredovisningen av projekt 56659 och att anvisa underskottet
4 153 kr från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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Dnr: FA.2015.60

Kommunhuset, ombyggnad av arbetsrum
Medelsanvisning
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har beställt utökning av rum 345 i
kommunhuset. Bakgrunden är fler heltidsarbetande politiker samt att en
ny kommundirektör anställts. Detta ingick inte i förutsättningarna vid
den stora ombyggnaden 2013/14.
Dessutom vill man genomföra en ombyggnad för kontaktcenter samt
flytta ett dörrparti. Kostnaden för dessa åtgärder än ännu inte klar.
Fastighetsförvaltningen kommer därför att återkomma med förslag till
medelsanvisning för detta.
Ombyggnaden av rum 345 är kostnadsberäknad till ca 50 tkr.
Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003,
Fastighetsnämndens förfogande.
Beslutsunderlag
Ombyggnad av kontorsrum i kommunhuset 2015-09-10
Ombyggnad av rum 345 kommunhuset 2015 07 16.pdf
Beställning K Gustafsson 2015-09-04.pdf
Protokoll 2015-09-16 - Faau §80
Fastighetsnämnden beslutar
att

anvisa 50 000 kr från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande till
ombyggnad av rum 345 i kommunhuset (projekt 56923).

Expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Dnr: FA.2013.60

Ombyggnad av skolor och förskolor i Anderstorp
Antagande av anbud, nybyggnad av garage
Ärendebeskrivning
För närvarande använder fastighetsförvaltningen ett garage i hus C vid
Åsenskolan för de maskiner som är nödvändiga för driften av
området. Ombyggnaden till förskola medför att garaget inte kan vara
kvar där. Det är därför nödvändigt med ett nytt garage på området.
En lämplig placering är i anslutning till sim- och sporthallen och
inlastningen till köket. Med hänsyn till ombyggnaden av hus C bör
garaget vara klart innan ombyggnaden påbörjas. Dessutom kan garaget
inte placeras inom entreprenadområdet.
Fastighetsförvaltningen har tagit in anbud från avtalsleverantörer.
Anbud nr 002 är fördelaktigast efter utvärdering som innebär att en
fiktiv ÄTA-kostnad lagts till anbudssumman. Arbetsutskottet föreslår
att anbud nr 002 antas.
Garaget finansieras inom anslaget till ombyggnad av hus C.
Beslutsunderlag
Nybyggnad av garage 2015-09-10
Situationsplan Garage.pdf
Bygglovsritning garage 20150811.pdf
Protokoll 2015-09-16 - Faau §81
Fastighetsnämnden beslutar
att

anta anbud nr 002 för nybyggnad av garage vid Åsenskolan/Sporthallen i
Anderstorp. Den utvärderade anbudssumman är 521 tkr.
_________
Efter beslutet meddelas att anbud nr 002 är lämnat av Naij Bygg AB,
Smålandsstenar.
Expedieras till:

Justerares signatur
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Dnr: FA.2015.53

Detaljplan för Nordinområdet i Smålandsstenar
Yttrande
Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikel Fröler redogör för sitt förslag till yttrande över bygg- och
miljöförvaltningens förslag till detaljplan för Nordinområdet i Smålandsstenar:
"När fastighetsnämnden upphandlade arkitekt till Nordinskolan visade det sig
att en stor del av skoltomten kunde användas för annat ändamål. Det har
resulterat i ett förslag till ny detaljplan där mark i den västra och södra delen
avsätts för bostadsändamål. Tomten för skolan och idrottshallen minskas
avsevärt samtidigt som betydande markområden avsätts till allmänna platser.
Personal från fastighetsförvaltningen har deltagit i arbetet med detaljplanen.
Fastighetsnämndens behov är tillgodosedda i planprocessen och därför
tillstyrker nämnden förslaget till detaljplan."
Arbetsutskottet diskuterade frågan vid sitt sammanträde 2015-09-16 och
föreslår att yttrandet antas som eget.
Beslutsunderlag
Yttrande över förslag till detaljplan 2015-09-09
Nordinområdet plankarta samråd.pdf
Nordin planbeskrivning_16 juni.pdf
Protokoll 2015-09-16 - Faau §82
Fastighetsnämnden beslutar
att

anta fastighetskontorets förslag till yttrande som eget och överlämna det
till bygg- och miljöförvaltningen.

Expedieras till:
Bygg- och miljöförvaltningen
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Dnr: FA.2015.46

Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår
kommun
Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för sitt förslag till yttrande över en
motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i kommunen:
"Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna har lämnat en motion om
att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun.
Bakgrunden till motionen är en ökande inflyttning av asylsökande som fått
uppehållstillstånd och som väljer att bosätta sig i kommunen. Andelen som
har eftergymnasial utbildning ökar och om kommunen tar hand om denna
kompetens kan det bidra till en positiv utveckling av kommunen. Ett
problem är dock svårigheten att komma in på arbetsmarknaden och här
bör kommunen vara ett föredöme.
Partierna yrkar bland annat
· att man utreder vilka möjligheter det finns att kommunen anställer
personer för att "skugga" arbeten som liknar tidigare utbildning
eller arbete.
· Att kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna
sysselsättning/arbetsplatser
Fastighetsnämnden anser att motionen har ett gott syfte men att det inte
är så enkelt att hitta och ordna "skuggning" och sysselsättning. I regel finns
det arbetsuppgifter inom både fastighetsskötsel och verksamhetsservice.
Med lämplig kompetens finns det också möjlighet till praktik inom
administrationen. Men det är inte problemfritt att ta emot praktikanter.
Det behövs i regel handledning till praktikplatsen. Normalt ska
praktikanten inte "ta jobbet" från ordinarie personal samtidigt som
praktiken ska upplevas som meningsfull och utvecklande. En skuggning där
någon går bredvid och följer arbetet kan vara intressant under några dagar
men blir en påfrestning om det pågår en längre tid.
Slutligen finns det många grupper som frågar efter motsvarande platser
som till exempel.
· AMO vill ha praktikplatser av arbetsmarknadsskäl
· Personalenheten har omplaceringsfall som behöver praktik av olika
skäl.
· Enheten för funktionshinder och stöd vill placera brukare i
organisationen.
· Kriminalvården behöver platser för de som dömts till
samhällstjänst
· För att vara en attraktiv arbetsgivare har vi ambitionen att ha
praktikanter från skolor och högskolor
Det är således ofta en belastning på organisationen att tillhandahålla
praktikplatser. Fastighetsnämnden vill ändå ta sitt ansvar i kommunen och
tillhandahålla praktikplatser men att omfattningen begränsas till ca tio
platser årligen. Dessutom är det viktigt att påpeka att en praktikplats eller
skuggning inom fastighetskontoret har små möjligheter att bli ett fast
arbete. Nämndens ekonomiska resurser räcker inte till att utöka
Justerares signatur
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Fa §107 (forts)
personalen. Det är snarare så att resurserna minskar. Dessutom handlar
det inte bara om personalkostnader utan också om arbetskläder, redskap
mm.
Fastighetsnämnden vill som svar på motionen avstyrka första att-satsen om
att utreda möjligheten till att anställa personer för att skugga arbeten inom
kommunen. Andra och tredje att-satserna berör inte fastighetsnämndens
verksamhet. När det gäller fjärde att-satsen finns det arbete för
praktikanter men förvaltningen klarar inte att ta hand om fler än ca tio
praktikplatser årligen. "
Arbetsutskottet diskuterade förslaget till yttrande vid sitt sammanträde
2015-09-16 och föreslår att fastighetsnämnden antar yttrandet som eget.
Beslutsunderlag
Yttrande på remiss 2015-09-08
Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun.pdf
Protokoll 2015-09-16 - Faau §83
Fastighetsnämnden beslutar
att

anta fastighetskontorets förslag till yttrande som eget och överlämna det
till kommunstyrelseförvaltningen.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr: FA.2015.5

Ekonomisk rapport 2015
Delårsrapport och prognos 2
Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för delårsbokslut och prognos 2.
Måluppfyllelse
Fastighetsnämnden anser att måluppfyllelsen är tillfredsställande.
Driftsbudgeten kommer att ge ett överskott. Under 2015 genomförs inte så
stora investeringar som de senaste åren men projektering och upphandling av
Kastanjens förskola vid Åsenskolan genomförs under året. Ombyggnationen av
AMO för Svar-kultur är genomförd och vid Isabergskolan är ny ventilation
installerad i hus C. Ombyggnaden av stationshuset i Smålandsstenar kommer
att genomföras under fjärde kvartalet. Huvudparten av de konkretiserade
målen, som fastighetsnämnden kan påverka, kommer sannolikt att uppnås.
Ekonomiskt resultat
Det ekonomiska utfallet varierar mellan programmen och totalt räknar
fastighetsnämnden med ett överskott på 3,8 mnkr. Det finns många
anledningar till det positiva resultatet. De externa intäkterna blir högre på
grund av försäkringsersättning för skadegörelse och vattenskador från 2014.
Dessutom beräknas externa hyresintäkterna att bli högre. Kapitalkostnaderna
och energikostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat och det planerade
underhållet kommer sannolikt inte upp i budgeterad nivå. Personalkostnaderna,
kostnader för inhyrda lokaler och rivningskostnader kommer sannolikt att bli
högre än budgeterat.
Av verksamheterna beräknas fastigheter, städning och fordonsservice ge ett
överskott medan transporter och tvätt ger underskott i förhållande till budget.
Investeringsuppföljning
Till och med augusti har fastighetsnämndens investeringar uppgått till ca 15,7
mnkr. Huvuddelen ligger på Nordinskolan, Glashuset och Isabergskolans
ventilation. Projekteringen av Kastanjens förskola i hus C Åsenskolan pågår
och upphandling av entreprenaden kommer att ske under hösten. Rivning av
den gamla Nordinskolan kommer också att genomföras i höst.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-16 - Faau §84
Sammandrag Budget 2015 MED PROGNOS 15-09-23.pdf
Delarsrapport 2 2015 namnderna (Fastighetsnam.pdf
Budgetuppföljning_DELÅRS 15-09-23.pdf
Fastighetsnämnden beslutar
att

överlämna delårsrapport och prognos 2 till kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Dnr: FA.2015.1

Information från fastighetskontoret
Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för aktuella frågor:
Johan Orre
Med anledning av den stora tillströmningen av flyktingar till Sverige har
migrationsverket frågat kommunerna om möjligheten att snabbt ordna
tillfälliga boende. Kommunen har presenterat Johan Orre som en lämplig
fastighet.
Glashuset
Fastighetskontoret har inlett en diskussion med Tage & Söner Byggnads AB
om en ekonomisk uppgörelse avseende första etappen av projektet. Ännu är
ingen överenskommelse träffad.
Vårdcentralen i Reftele
Byggnaden är utbjuden till försäljning och eventuella anbud ska lämnas in i
mitten av oktober.
Kastanjens förskola i Anderstorp
Projektet kommer att annonseras ut för anbudsräkning inom några veckor.
Personalsituationen
VVS-ingenjör Alexander Sjöberg kommer att sluta till årsskiftet för att börja i
Gnosjö som förvaltare. Tjänsten kommer att återbesättas så snart som
möjligt.
Kommunen driver ett projekt om att heltid ska vara den normala
sysselsättningsgraden och att personalen ska kunna få den sysselsättningsgrad
man önskar. Efter en enkät har fem personer inom fastighetsförvaltningen
lämnat önskemål om högre sysselsättningsgrad. Förvaltningen har arbetat med
frågan och nu återstår endast en person som har lägre sysselsättningsgrad än
önskat.
Hantverksupphandling
Kommunen genomför en ny upphandling av hantverkstjänster och nya
ramavtal kommer att tecknas under oktober.
Fastighetsnämnden beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.
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Dnr: FA.2015.2

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:
·
·
·
·
·
·
·
·

Justerares signatur

Ks 2015-08-26 §263 Kommunalt möbellager hos AMO i Anderstorp
Kf 2015-08-27 §107 Vision 2040 för Gislaveds kommun
Ksau 2015-09-02 §112 Bostadsförsörjning i Gislaveds kommun
Ksau 2015-09-02 §119 Detaljplan för del av Norra Hestra Kyrkebol
1:97m fl, Bivägen i Hestra
Ksau 2015-09-16 §138 Budget 2016 med utblick till 2020,
fastighetsnämnden
Kf 2015-09-21 §122 Ändring i Fördjupningen av översiktsplanen för
Gislaveds tätort avseende Centrala delarna (Johan Orreskolan)
Kf 2015-09-21 §121 Uppdrag om lokaler för dansverksamhet inom
kulturnämnd och gymnasieskola
Klagomål, synpunkter och beröm som inkommit till fastighetskontoret
via systemet Tyck till på kommunens hemsida till och med september
2015.
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Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut anmäls:
·

Justerares signatur

Av Mira Miljevic fattade beslut i hyresärende till och med 2015-08-27
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