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Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2018-12-19

Plats och tid Fastighet- och serviceförvaltningen i Gislaved, kl. 08.30 - 11.30

Beslutande Lisbeth Andersson (M), ordförande
Sara-Lena Begtsdotter Bogren (S) Jäv § 108
Charlotte Ström (KD)
Thomas Johnsson (S)
Marina Josefsson (S)
Marcus Ingelsbo (M)
Pierre Svanström (SD)
Sven-Göte Bolmenius (M)
Rigo Fredriksson (M)
Kenth Johansson (C)

Övriga deltagande Patrik Johansson, fastighet- och servicechef
Selvije Blakqori, nämndsekreterare
Ellen Klicar, servicechef och Tf. IT-chef
Knut Venholen, fastighetschef
Erwin Hun, ekonom
Johanna Bondéus, ekonom
Pelle Gullverg, enhetschef § 103
Malin Kilen, projektledare §§ 107 - 108
Audrey Fransson, utvecklingsledare § 110

Utses att justera Charlotte Ström (KD)

Justeringens Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved fredagen den 21 december 2018
plats och tid

Under- Paragrafer 101 - 114
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Selvije Blakqori

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Andersson

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

Charlotte Ström

Organ

Sammanträdesdatum

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

Fastighet- och servicenämnden

2018-12-19 Paragrafer 101 - 114

Datum för
anslags uppsättande 2018-12-21

Datum för
anslags nedtagande 2019-01-11

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

…………………………………………….

Utdragsbestyrkande
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2

beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §101 Dnr: FA.2018.4 1.2.7

Information från IT-avdelningen

Ärendebeskrivning
Tf- IT-avdelningschef Ellen Klickar informerar.

Arbetet fortlöper med fokus på prognos, budget, investeringar och
medarbetarsamtal. Planerade projekten har kommit igång.
Målmiljöarbetet är igång och en redovisning av det ska vara klar nu i december.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-12-05 - Faau §74

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §102 Dnr: FA.2018.3 1.2.7

Information från serviceavdelningen

Ärendebeskrivning
Arbetet fortlöper med fokus på prognos-, budget-, investeringar och
medarbetarsamtal.

Personal från lokalvården är på studiebesök idag för att se hur det arbetas med Z-
vatten och hur tillverkningen av detta sker.

Dialogerna för övergång av drift fritidsanläggningar från fritidsförvaltningen till
fastighet- och serviceförvaltningen pågår och det fungerar bra. Uppstart planeras
till årsskiftet.

En fokusgrupp är startad för att se över hur vi är organiserade och rustade för
kommande uppdrag då det innebär större medarbetargrupper.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-12-05 - Faau §73

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §103 Dnr: FA.2018.8 1.8.1

Revisionsrapport; Granskning av fordonshantering i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Enhetschef Pelle Gullberg redovisar rapporten angående granskning av
fordonshantering i Gislaveds kommun enligt nedan.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC
under hösten 2017 genomfört revisionsgranskning av hantering och utnyttjande
av fordon. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida fastighet-
och servicenämnden har en ändamålsenlig styrning av kommunens fordon.

Granskningen visade att fastighet- och servicenämnden delvis säkerställt en
ändamålsenlig styrning av kommunens fordon. I granskningen lämnades vissa
rekommendationer till åtgärder.

Fastighet- och serviceförvaltningen tog då fram en åtgärdsplan som redogör för de
åtgärder som tagits fram för att möta revisionens rekommendationer. Några av
dessa åtgärder beskrivs nedan.

· Blankett för redovisning av avyttringar med reaförluster/vinster har tagits
fram i samarbete med ekonomiavdelningen och skall redovisas vid årligt
bokslut samt till delårsbokslutet

· Energideklaration av kommunens fordon har gjorts och presenterades i
oktober 2018.

· Nytt system för körjournaler har införts och alla körjournaler har bytts ut
under året. Detta ökar möjligheten för verksamhetsansvariga att följa upp
körningar av fordon. Import av alla körningar sker nu också automatiskt
till vårt fordonssystem.

· Nya avtal med drivmedelsleverantörer har tecknats. Nya regler och
rutiner för hantering av drivmedelskort har införts och beslutats av
ekonomichef.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd, slutrapport
Protokoll 2018-12-05 - Faau §68

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att godkänna de beslutade och genomförda åtgärder som fastighet- och
serviceförvaltningen har genomförts

att överlämna dessa till revisionen

Expedieras till:
Pelle Gullberg, Enhetschef
Ellen Klicar, Avdelningschef
Revisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §104 Dnr: FA.2018.2 1.2.7

Information från fastighetsavdelningen

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Knut Venholen informerar:

Arbetet med inomhusklimat i kommunhuset fortsätter. Utredning är gjort och
planerade möten med samtliga inblandade kommer att ske under januari 2019.
Åtgärder och tidplan kommer att diskuteras och beslutas.

Ekbackens kök light version har i förstudien visat en kostnad på strax sju miljoner
kronor. Förstudieresultatet har övergripande redovisats.

Förstudie av Parkgatan i Anderstorp är utfört för anpassning till korttidsboende.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-12-05 - Faau §69

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §105 Dnr: FA.2018.31 4.3

Uppstart förstudie förskola i Gislaved

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Knut Venholen redogör för ärendet uppstart förstudie förskola i
Gislaved.

Fastighet- och serviceförvaltningen har av barn- och utbildningsförvaltningen fått
en uppdragsbeställning för att utreda och genomföra åtgärder i enlighet med
behovet. Behovet finns även för central placerad förskola.

Fastighetsavdelningen vill starta en förstudie för att utreda vilka möjligheter finns
för att möta barn- och utbildningsförvaltningens behov och kalkylera kostnaderna.

Beslutsunderlag
Uppdragsbeställning förskola Gislaved
Tjänsteskrivelse till nämnd 2019
Protokoll 2018-12-05 - Faau §70

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att fastighetsavdelningen får i uppdrag att starta förstudie förskola i
Gislaved i enlighet med uppdragsbeställning från barn- och
utbildningsförvaltningen som senare kan utgöra del av beslutsunderlag för
genomförande av nya förskolelokaler i Gislaved centralt

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2018.31
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §106 Dnr: FA.2018.32 4.3

Uppstart förstudie skolomorganisation i Anderstorp

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Knut Venholen redogör för ärendet förstudie skolomorganisationen
i Anderstorp.

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat om att genomföra en ändring av
skolorganisationen i Anderstorp. Denna omorganisation görs för att stödja
integration och inkludering där alla elever ges möjlighet att nå sina mål i en bra
lärmiljö.

Fastighetsavdelningen vill starta en förstudie för att kartlägga vilka åtgärder som
krävs i de befintliga skolorna i Anderstorp för att uppfylla barn - och
utbildningsförvaltningens behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 2019
Protokoll 2018-12-05 - Faau §71
Uppdragsbeställning omorganisation Anderstorp

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att fastighetsavdelningen får i uppdraget att starta förstudie i enlighet
med barn- och utbildningsnämndens uppdragsbeställning för att senare kunna ta
beslut om tidplan och genomförande av projekt

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2018.32
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §107 Dnr: FA.2018.13 1.2.7

Rapport om prioriterade projekt

Ärendebeskrivning
Projektledare Malin Kilén rapporterar om prioriterade projekten.

Kastanjens förskola- projektet följer tidsplanen. Färdigställande och slutbesiktning
är planerat ungefär till vecka 12, 2019.

Sporthallen i Smålandsstenar- Inga förändringar i tidsplanen utan arbetet fortlöper
enligt planering.

Statlig medfinansiering till bussangöring och väderskydd vid Nordinsskolan i
Smålandsstenar.

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2018.13
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §108 Dnr: FA.2017.16

Glashuset i Gislaved

Ärendebeskrivning
Projektledare Malin Kilén informerar om ombyggnaden av Glashuset i Gislaved.

Den redovisade investeringskalkylen ligger över det riktpris som varit planerat
från början och nu arbetas det vidare med att kartlägga de besparingar som kan
göras utan att försämra kvalitén eller funktionerna i tillbyggnaden. Kartläggningen
görs tillsammans med kulturförvaltningen, barn- och utbildnings nämnden och
entreprenörerna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-12-05 - Faau §72

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att fastighet- och serviceförvaltningen gör en klimatutredning för
kylanläggningsbehov innan beslut av fastighet- och servicenämnden kan tas

att bygga kontorslandskap istället för enskilda kontor

Expedieras till:
Kulturförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Jäv
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2017.16
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §109 Dnr: FA.2018.7 1.4.1

Ekonomisk uppföljning 2018

Ärendebeskrivning
Ekonom Johanna Bondéus redogör uppföljning av investeringsprojekten för
fastighet- och servicenämnden.

Beslutsunderlag
Uppföljning 2018, ekonomi

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §110 Dnr: FA.2018.1 1.2.7

Information från fastighet- och serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicechef Patrik Johansson informerar:
Om att tjänsten IT-avdelningschef är nu klar, Patrik Bohlin blir IT-avdelningschef
och han börjar den 11 mars 2019. Ellen är Tf. IT-avdelningschef fram till
december 2019. Peter Heijel är Tf. IT-avdelningschef från januari 2019 till den 15
mars 2019.

Utvecklingsledare Audrey Fransson presenterar resultatet från
enkätundersökningen servicebarometern. Syftet med enkäten är att mäta hur väl
fastighet- och serviceförvaltningen uppfyller sina nämndmål. Enkäten mäter också
områden som våra kunder identifierar som viktiga och där fastighet- och
seviceförvaltningen vill mäta kundupplevelsen.

Resultatet visar att förvaltningen har i överlag ett positivt resultat.

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §111 Dnr: FA.2018.41 1.2.1

Sammanträdesdagar för fastighet- och servicenämnden 2019

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdesdagar
för fastighet- och servicenämnden och dess arbetsutskott 2019.

Förslaget grundar också på planering- och upföljningsprocessen 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-26, §282, sammanträdesplan 2019
Nämndernas inlämningstider, planering- och upföljningsprocessen 2019
Tjänsteskrivelse till nämnd, förslag på sammanträdesdagar
Protokoll 2018-12-05 - Faau §75

Fastighet- och serviceförvaltningens förslag till beslut

att fastighet och servicenämnden fastställer följande sammanträdesdagar för
arbetsutskottet

Onsdagen den 16 januari (konstituerande nämnd)
Onsdagen den 6 februari
Onsdagen den 13 mars
Måndagen den 8 april
Onsdagen den 8 maj
Onsdagen den 12 juni
Onsdagen den 14 augusti
Onsdagen den 11 september
Onsdagen den 16 oktober
Fredagen den 8 november
Onsdagen den 4 december

att fastighet och servicenämnden fastställer följande sammanträdesdagar för
fastighet- och servicenämnden

Onsdagen den 30 januari
Onsdagen den 20 februari
Onsdagen den 27 mars
Onsdagen den 24 april
Onsdagen den 22 maj
Onsdagen den 26 juni
Onsdagen den 28 augusti
Onsdagen den 25 september
Onsdagen den 30 oktober
Onsdagen den 20 november
Onsdagen den 18 december

att samtliga sammanträden börjar kl. 08.30 utom onsdagen den 20 februari då
nämnden börjar kl. 13.00

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2018.41
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

att fastighet och servicenämnden fastställer följande extra insatta
sammanträdesdagar för uppföljning 1 (U1) och uppföljning 2 (U2) för
fastighet- och servicenämnden

Måndagen den 8 april kl. 09.30 - 11.30
Onsdagen den 11 september kl. 09.30 - 11.30

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att godkänna fastighet- och servicenämndens sammanträdesdagar 2019 enligt
fastighet- och serviceförvaltningens förslag

Expedieras till:
Fastighet- och serviceförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §112 Dnr: FA.2018.33

Planeringsdirektiv, detaljbudget 2019

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicechef och ekonom går igenom detaljbudget för 2019.

Beslutsunderlag
Planeringsdirektiv, detaljbudget 2019.docx
Protokoll 2018-12-05 - Faau §77.docx

Beslut
Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Expedieras till:

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2018.33
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §113 Dnr: FA.2018.20 1.2.3

Delegationsbeslut 2018

Ärendebeskrivning
Fastighet och servicenämnden tar del av följande delegationsbeslut:

· åkbar kombimaskin
· robotdamsugare
· elcyklar
· skurmaskiner.

Beslutsunderlag
Åkbar kombimaskin-Robotdamsugare-elcyklar-skurmaskiner.pdf

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2018.20
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §114 Dnr: FA.2018.5 1.2.7

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämnden tar del av följande meddelanden:

· Val av fastighet- och servicenämndens arbetsutskott
· Sammanträdesplan 2019, Kommunstyrelsen 26 september 2018, Ks §282
· Sammanträdesdagar 2019
· Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022 § 164 fastställd 20181129
· Hyresförhöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler med antal knutna

till konsumentprisindex, KPI
· Beslut från valberedningen angående val till utskott i januari
· TT.2018182 Beslut Baldersgatan10 och Granliden10, 26, 30, 36.

Beslutsunderlag
Val av fastighet- och servicenämndens arbetsutskott, till nämnd 19/12
Val av fastighet- och servicenämndens arbetsutskott, till nämnd 19/12
TT.2018182 Beslut Baldersgatan10 och Granliden10,26,30,36. till nämnd 19/12
Sammanträdesplan 2019, Kommunstyrelsen 26 september 2018, Ks §282, till
nämnd 19/12
Sammanträdesdagar 2019, till nämnd 19/12
Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022 § 164 fastställd 20181129, till nämnd
19/12
Hyresförhöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler med antal knutna till
konsumentprisindex, KPI, till nämnd 19/12
Beslut från valberedningen angående val till utskott i januari, till nämnd 19/12

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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