
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-11-19

Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, kl 8.00 - 9.15

Beslutande Clas Ebbeson (M)
Marcus Ingelsbo (M)
Lisbeth Åkestrand (M)
Lars-Erik Nyström (C)
Kenth Johansson (C)
Agne Sahlin (S)
Inga-Lill Svanberg (S)
Sören Svensson (S)
Lars Jäderström (S)

Övriga deltagande Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, nämndssekreterare

Utses att justera Agne Sahlin (S)

Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret fredagen den 22 november 2013 kl 13.00

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

Paragrafer 133 - 143

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Clas Ebbeson (M)

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

Agne Sahlin (S)

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

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-11-19 Paragrafer 133 - 143

Datum för
anslags uppsättande 2013-11-25

Datum för
anslags nedtagande 2013-12-20

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-11-19 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §133 Dnr: FA.2013.59

Töråsskolan, ny diskmaskin till avdelning Kvisten
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Den befintliga hushållsdiskmaskinen som finns på avdelningen Kvisten på Törås
förskola i Anderstorp har gått sönder. Barn och utbildningsförvaltningen har
beställt en ny av snabbdiskande modell, likadan som finns på de övriga
avdelningarna. Förskolan har hand om all findisk själva och det skulle underlätta för
verksamheten om de hade en snabbdiskande maskin.

Fastighetskontoret har gjort en kostnadsberäkning och kommit fram till att ett
utbyte skulle kosta 35 000 kr. Detta medför en hyreshöjning på 4 200 kr/år.

Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56002

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Törås förskola - Ny diskmaskin till avdelning Kvisten, daterad
2013-10-25
Protokoll 2013-11-06 - Faau §109
Beställning_diskmaskin_Törås.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56002 (Köksutrustning i skolor) anvisa 35 000 kr till en ny
diskmaskin på avdelning Kvisten på Törås förskola, projekt 56839.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-11-19 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §134 Dnr: FA.2012.30 291

Bureskolan, nytt fallunderlag till lekredskap
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56770.

Under 2012 anvisade fastighetsnämnden 40 000 kr till montering av ett lekredskap
och fallskyddsplattor på Bureskolan i Burseryd. Projektet är slutfört och kostnaden
uppgår till 31 474 kr. Den lägre kostnaden beror till en del på att entreprenören
gjort liknande monteringar tidigare och även på att markarbetena inte blev så
omfattande.

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

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-11-06 - Faau §110
Slutredovisning, Bureskolan - fallunderlag lekredskap, daterad 2013-10-09
Bure Supernova.jpg

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisning av projekt 56770 och att återföra överskottet
8 526 kr till projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-11-19 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §135 Dnr: FA.2013.49 109

Samordnad varudistribution i Gislaveds kommun
Yttrande

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden och arbetsutskottet har vid flera tillfällen diskuterat frågan om
samordnad varudistribution i kommunen. Utifrån dessa diskussioner har
fastighetschefen gjort ett förslag till yttrande:

2011 antog KF ett konkretiserat mål avseende att skapa en gemensam
distributionscentral för inköpta varor i Gislaveds kommun. Syftet var att minska
antalet transporter, som bidrar till en bättre miljö samt att möjliggöra mer lokala
inköp.

Till en distributionscentral levereras de varor som kommunens verksamheter
beställer, till endast en leveransadress. Från centralen samordnas leverans av olika
varor till kommunens verksamheter enligt fastställda körslingor med fasta
frekvenser per vecka. Det innebär totalt färre transporter till varje leveransdress
per vecka. Alla varor passar inte in i systemet och varor som till exempel möbler
och anläggningsmaterial bör hållas utanför.

En arbetsgrupp från de större förvaltningarna har utrett förutsättningarna för en
distributionscentral i kommunen.

Arbetsgruppen beräknar att transportkostnaderna för en central uppgår till ca 3,2
mnkr. Dessutom tillkommer administrationskostnad i uppbyggnadsskedet samt
fastighetsförvaltningens kostnader för att driva verksamheten. Tanken är att
distributionscentralen ska finansieras med lägre priser på inköpta varor. Men
erfarenheter från andra kommuner och lämnade anbud visar att prissänkningen
blir betydligt mindre. Sannolikt uppgår effekten av lägre priser till ca 750 tkr. Det
innebär att nettokostnaden kommer att ligga mellan 2,5 och 3 mnkr årligen.

Arbetsgruppen rekommenderar

· Samordnad varudistribution införs i Gislaveds kommun.

· En central belägen inom kommunens gränser förespråkas.

· Distributionscentral och transporter upphandlas av extern aktör.

· Ansvaret för utveckling av distributionscentral läggs på fastighetsnämnden.

· Slutligt ställningstagande till införande av samordnad varudistribution görs
efter att upphandling av distributionscentral och transporter är
genomförd.

· Extra personella resurser behövs för att administrera införande av
samordnad varudistribution.

· Varje nämnd ansvarar för sina transportkostnader. Kostnaderna ska
synliggörs för och kunna påverkas av varje enskild verksamhet.

· Ökade kostnader för nämnderna beroende på införande av samordnad
varudistribution anslagsfinansieras.

· Samordnad varudistribution införs etappvis. Livsmedelstransporterna
integreras sist.

Fa §135 (forts)
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-11-19 2

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Utredningen är fokuserad på en samordnad varudistribution och har inte
undersökt om det finns andra möjligheter för att förbättra dagens problem.
Fastighetsnämnden är övertygad att till exempel bättre rutiner kan medföra en
förbättrad trafikmiljö på leveransställena. Nämnden tycker det är en brist att det
saknas ett alternativ i utredningen.

Fastighetsnämnden anser att samordnad varudistribution inte ska genomföras.

Det som talat emot en distributionscentral är ekonomin. Nettokostnaden
beräknas årligen uppgå till ca 2,5 -3 mnkr. Det är inte rimligt att i dagens
ekonomiska situation satsa så mycket på en mycket tveksam miljövinst. Dessutom
torde det finnas betydligt bättre investeringar i energibesparande åtgärder som
sannolikt ger större effekter på miljön.
Men det är tveksamt om miljövinsten blir påtaglig då leverantörerna sannolikt har
andra kunder i tätorterna som man levererar till.

Genom att införa en distributionscentral som drivs på entreprenad för man in
ytterligare en part i varukedjan. När leveranser fallerar är det ytterligare en part
som kan ha brustit i sitt åtagande.

Det är dock rimligt att om centralen genomförs ska den administreras av
fastighetsnämnden.

Beslutsunderlag
Yttrande samordnad varudistriubution 2013-11-08

Fastighetsnämnden beslutar

att anta fastighetskontorets förslag till yttrande som eget och föreslå
kommunstyrelsen att samordnad varudistribution inte införs i Gislaveds
kommun.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-11-19 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §136 Dnr: FA.2013.60

Ombyggnad av skolor och förskolor i Anderstorp

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en plan för genomförande av en
utredning avseende lokaler för förskola och skola i Anderstorp. I planen ingår att
fastighetsnämnden utarbetar skisser på de olika alternativen.

Fastighetsnämndens arbetsutskott diskuterade frågan vid sitt sammanträde den 6
november 2013. Utifrån de olika förslag om lokaler som fanns vid det tillfället
beslöt arbetsutskottet att föreslå fastighetsnämnden att anvisa medel för att låta
upprätta skisser i parallella uppdrag.

Vid dagens sammanträde diskuterar ledamöterna olika förslag som framkommit
både från barn- och utbildningsförvaltningen, fastighetskontoret och från
allmänheten.

Ordföranden konstaterar att innan man ger fastighetskontoret i uppdrag att
påbörja processen med parallella uppdrag bör man få en tydlig viljeinriktning från
barn- och utbildningsnämnden vid en överläggning med de båda nämndernas
presidier.

Beslutsunderlag
Plan för genomförande.doc
Ombyggnad skolor Anderstorp.doc
Protokoll 2013-11-06 - Faau §112

Fastighetsnämnden beslutar

att återremittera ärendet och uppdra till fastighetskontoret att bjuda in barn-
och utbildningsnämndens presidium till en överläggning med
fastighetsnämndens presidium.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-11-19 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §137 Dnr: FA.2010.18 295

Räddningsstationen Reftele, konvertering av värmesystem
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56689.

Fastighetsnämnden har anvisat 173 000 kr för att byta oljepannan på
räddningsstationen i Reftele till värmepumpar. Projektet är genomfört och den
slutliga kostnaden är 206 856 kr.

Orsaken till överskridandet är främst att elabonnemanget inte räckte till utan fick
höjas och att kostnaden för demontering av den gamla pannan och oljetanken blev
högre än beräknat.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att underskottet
anvisas från projekt 56757.

Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd
Protokoll 2013-11-06 - Faau §113

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56689 och anvisa underskottet
33 856 kr från projekt 56757 (Energibesparande åtgärder).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-11-19 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §138 Dnr: FA.2010.51 295

TK-förrådet i Smålandsstenar, installation av grind
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56712.

Fastighetskontoret hade behov av att placera en ny lastbil för
mattransporter vid förrådet i Smålandsstenar. Istället för en
hyresreducering var man överens med Tekniska kontoret att installera av
ny skjutgrind vid förrådet Kostnaden beräknades till 80 tkr som
anvisades av fastighetsnämnden.

Fastighetskontoret tog in offert på en lämplig grind som dock kostade
142 tkr. Arbetsutskottet beslöt att inte anvisa ytterligare medel utan att
kontoret skulle försöka hitta en billigare lösning. Den slutliga kostnaden
för projektet är 98 500 kr. Överskridandet beror på att kostnaden för
fundamentet blev högre än beräknat.

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

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt 56712, 2013-11-05
Protokoll 2013-11-06 - Faau §114

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56712 och anvisa underskottet
18 500 kr från projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-11-19 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §139 Dnr: FA.2011.79 282

Hyresavtal med landstinget angående Familjecentral

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslöt 2011-12-21 att tillstyrka att kommunen hyr lokaler för
en familjecentral i vårdcentralen i Gislaved under förutsättning att barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden finansierar hyran.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2012-01-10 och beslöt då att godkänna
principöverenskommelsen med landstinget.

Efter ombyggnad av lokalerna har landstinget nu presenterat ett förslag till
hyreskontrakt. Hyrestiden är 2013-12-01 - 2023-11-30, ytan är 318 kvm och hyran
365 000 kr/år. Villkoren är helt i enlighet med tidigare överenskommelse.

Arbetsutskottet föreslår att fastighetsnämnden godkänner avtalet men eftersom
hyresavtalet är 10-årigt ska det även behandlas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Ks 2012-01-10 § 1 Familjecentral i Gislaved.doc
Hyreskontr Familjecentral.pdf
Protokoll 2013-11-06 - Faau §115

Fastighetsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna hyresavtalet med landstinget avseende
lokaler för en familjecentral i Gislaveds vårdcentral.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-11-19 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §140 Dnr: FA.2011.38 282

Hyresärende
Dalen 7

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har disponerat några lägenheter i kvarteret Dalen som
gruppbostad för funktionshindrade. Till bostäderna har även funnits en
gemensamhetslokal. På grund av problem med inomhusmiljön flyttade man ur
lokalen för drygt ett år sedan.

Ersättningen blev en liten lägenhet vid Danska Vägen, som dock inte fyller
behovet. Där finns sen tidigare en annan större lägenhet som kontor och
personalutrymme för omsorgen och personliga assistenter. Den verksamhet har
flyttat till Garvargården. Den större lägenheten kan då bli gemensamhetslokal för
gruppbostaden och den lilla lägenheten kan sägas upp. Samtidigt förändras
hyresavtalet från lägenhetshyra till lokal. I huvudsak är avtalsvillkoren oförändrade
men hyrestiden blir tre år och hyran regleras med index istället för
överenskommelse med hyresgästföreningen. Socialförvaltningen har begärt en
mindre ombyggnad av lokalen som man betalar direkt.

Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden godkänner förslaget till
hyresavtal.

Beslutsunderlag
Dalen 7 Hyresavtal.pdf
Hyra lokal Dalen 7 2013-11-13

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna hyresavtalet med AB Gislavedshus avseende lokal till
socialförvaltningen på Danska vägen 5.

Expedieras till:
Funktionshinder och Stöd
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-11-19 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §141 Dnr: FA.2013.9 042

Ekonomisk rapport 2013

Ärendebeskrivning
Fastighetschefen redogör för budgetuppföljning per 2013-10-31. Det
operiodiserade resultatet är 7 219 tkr.

Kostnaderna för bland annat personal, underhåll och skadegörelse är fortfarande
lägre än budget. Kostnaderna för rivningar som ska göras kommer eventuellt först
under 2014 då det tar längre tid än förväntat att få alla handlingar klara från bygg-
och miljönämnden.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning 13-10-31.xls

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Expedieras till:
Ekonomienheten

11(13)



GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-11-19 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §142 Dnr: FA.2013.5 009

Information från fastighetskontoret

Ärendebeskrivning
Fastighetschefen informerar om aktuella frågor:

Mötesplats GISLE
På måndag den 25 nov är det besiktning av huvuddel 1 av projektet.
Förhoppningsvis blir delen godkänd. Tage& Söner har förvarnat att huvuddel 2
också kommer att bli försenad med ca 8 veckor. Det skulle innebära att den blir
klar i slutet av mars. Diskussioner pågår om slutdatum för projektet.
Fastighetskontoret har informerat om att försening innebär vite.

Organisation av fastighetskontoret
Arbetet med att se över fastighetskontorets organisation är inne i slutskedet.
Förslaget kommer att innebära en utökning med en fastighetsingenjör och en
assistent. Men samtidigt utgår en fastighetstekniker. Det återstår att fördela
ansvarsområden och beskriva arbetsuppgifterna för respektive befattning.
Fastighetschefen räknar med att presentera ny organisation i december.

Rivningar
De tidigare upphandlade rivningarna kommer att genomföras senare än beräknat.
Anledningen är att inventering tar längre tid samt att det har krävts
kompletteringar för att erhålla startbesked.

Avfallshantering
Enligt avfallsplanen ska kommunen bli bättre på att sortera och återvinna avfall.
Fastighetskontoret har inventerat och handlat upp JRAB för hämtning av sorterat
avfall. Genomförandet har inletts och under januari sker en utbildning av personal
på förvaltningarna. Kostnaderna för all avfallshantering har legat i hyran men bryts
ut och läggs på hyresgästerna från 2014.

Befolkningsstatistik
Under september har kommunen minskat befolkningen med 66 personer.
Födelsenettot var + 8, invandringsöverskottet + 10 medan inrikes flyttningar var
ett underskott på 82 personer. Den sista september var befolkningen i kommunen
28 750 individer.

Hestragården och Isamon.
Vid förra sammanträdet påpekades en olämplig elinstallation på Hestragården samt
ett underhållsproblem på Isamon. Installationen är nu förändrad men problemen på
Isamon kvarstår.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-11-19 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §143 Dnr: FA.2013.6 009

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelande:

· Kommunfullmäktiges protokoll 2013-10-24 §131 Bokslut 2013 inkl
helårsprognos och delårsbokslut
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