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Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2019-05-22

Plats och tid Fastighet- och serviceförvaltningen, Ängsgatan 9 i Gislaved, kl. 08.30 - 11.30

Beslutande Kenth Johansson (C), ordförande
Marina Josefsson (S)
Lars-Erik Nyström (C) ersätter Lisbeth Andersson (M)
Torbjörn Dyesson (KD)
Thomas Johnsson (S)
Tony Scammel (SD)
Inga-Lill Svanberg (S)
Dennis Ernst, (M)

Övriga deltagande Louise Skålberg, fastighet- och servicechef
Selvije Blakqori, nämndsekreterare
Knut Venholen, fastighetschef, §§ 48 - 50
Ellen Klicar, servicechef, § 47
Patrik Bohlin, IT-chef, § 46
Henric Lundvall, projektledare, § 50
Johanna Bondéus, ekonom

Utses att justera Thomas Johnsson (S)
Justeringens Fastighet- och serviceförvaltningen, tisdagen den 28 maj kl. 10.00.
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §46 Dnr: FA.2019.9 1.2.7

Information från IT-avdelningen

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
IT-chefen informerar:

Det prioriterade nätverksprojektet är redan igång och det kommer att komma in
större kostnader efter sommaren, främst installationsarbete och hårdvara.

Intervjuer med bolagsVD:erna kommer att inledas i augusti gällande uppdraget att
se över en koncerngemensam IT-organisation.

Telefoniprojektet som avser förändrad driftsmiljö för telefonisystemet ska vara i
drift i juni.

Rekryteringar gällande nätverkstekniker, AV-tekniker och administrativ IT-
assistent pågår och intervjuerna beräknas vara klara i juni.

Stort fokus nu på att sänka antalet gamla ärenden.

Beslutet skickas till:
IT-avdelningen
Serviceavdelningen
Fastighetsavdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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secondpagedatum

Fa §47 Dnr: FA.2019.8 1.2.7

Information från serviceavdelningen

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Servicechef informerar:

Fokusgruppen har kommit fram till att begränsa förslagen till två förslag av alla de
organisationsförslag som tidigare arbetats fram. Planen är att vara klar med en ny
omorganisationsstruktur på serviceavdelningen innan sommaren med ett
införande innan årsskiftet.

Arbetsmiljöverket har varit på besök och inspekterat det förebyggande arbetet
mot belastningsskador inom lokalvården. Fokus låg främst på ergonomi och
arbetsbelastning samt arbetsmiljöarbetet. Det är ett nationellt projekt.

Arbete med styrgruppen för principbeslutet att fastighet- och serviceförvaltningen
ska ha hand om all tvätt och lokalvård i kommunen pågår och arbetsgrupper
tillsätts i juni.

Arbetet med övergången från fritidsförvaltningen har avslutats med gott resultat
och samarbete.

Rekrytering av assistent som delas av serviceavdelningen och IT-avdelningen
pågår. 51 ansökningar har inkommit varav sex personer är kallade på intervju.

Beslutet skickas till:
Serviceavdelningen
IT-avdelningen
Fastighetsavdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Fa §48 Dnr: FA.2019.7 1.2.7

Information från fastighetsavdelningen

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Fastighetschef informerar:

Förstudie gällande ny skolomorganisation i Anderstorp kommer att fortsätta trots
att investeringsmedlen har skjutits upp i planeringsdirektivet till 2023.

Fastighetsavdelningen är aktiv gällande lokalfrågor i processen som ska hjälpa till
att lösa socialförvaltningens ekonomiska situation.

Förstudien för centralt placerad förskola fortsätter trots att investeringsmedlen
har skjutits upp i planeringsdirektivet till 2023.

Uppdraget med att sänka kommunens lokalkostnader har påbörjats och ett möte
är planerat i juni. Information kring detta kommer att redovisas framåt på
arbetsutskott och nämnd.

Efter sommaren kommer tekniska förvaltningen och fastighetsavdelningen att
kartlägga och utveckla samarbetet i syfte att kompetensbyta och effektivisera våra
gemensamma uppdrag.

Nytt arbetssätt är påbörjat inom byggprojekten - samverkansentreprenad där
entreprenören är med under hela processen från projektering till färdigbyggnad.

Beslutet skickas till:
Fastighetsavdelningen
Serviceavdelningen
IT-avdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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secondpagedatum

Fa §49 Dnr: FA.2019.10

Ekonomisk uppföljning 2019

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomen redovisar investeringsbudget för maj månad. Investeringarna följer
budgeten.

Beslutsunderlag
Uppföljning 2019-05-08 AU.pdf

Beslutet skickas till:
Serviceavdelningen
IT-avdelningen
Fastighetsavdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2019.10
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §50 Dnr: FA.2018.13 1.2.7

Rapport om prioriterade projekt

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Projektledare informerar:

Nordin sportcenter i Smålandsstenar - Projektet håller tidsplanen och budget.
Slutbesiktningen är planerad till vecka 25.
Glashuset i Gislaved - Projektet håller både tidsplan och budget.
Kastanjens förskola i Anderstorp - Projektets byggfas är klar och kommer inom
kort lämnas över till driften. Entreprenören håller på och åtgärdar
besiktningsanmärkningarna som upptäcktes under slutbesiktningen. Snart dags för
verksamheten att ta lokalerna i bruk.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2018.13
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §51 Dnr: FA.2019.5

Information från fastighet- och serviceförvaltningen

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef informerar:

Förvaltningen har nu fokus på förvaltningens utvecklingsdagar som omfattar tre
separata dagar under året med fokus på ett av nämndens mål –Välmående och
engagerade medarbetare. Den första utvecklingsdagen är delad i två, den 27:e och
29:e maj i och med det att vi är så många. Två utvecklingsdagar till är planerade i
september och december. Syftet är att få till ett större engagemang och trivsel,
samt ökat samarbete mellan avdelningarna, men också att skapa effektiviseringar.

Förvaltningens andra fokus är det nya planeringsdirektivet där samtliga nämnder
får minskade anslag och där fastighet- och serviceförvaltningen har att leverera 2,6
mnkr mer i överskott under 2020.

Beslutet skickas till:
IT-avdelningen
Serviceavdelningen
Fastighetsavdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Fa §52 Dnr: FA.2019.11 1.2.7

Anmälan av delegationsbeslut 2019

Beslut
Fastighet- och servicenämnden beslutar att godkänna rapporteringen av
delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämnden tar del av följande delegationsbeslut:

· Punkt 2.1 anskaffningsbeslut för nya fordon.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut enligt punkt 2.1, Pelle G.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2019.11
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beslutsfattareSida2 Sammanträdesdatum

secondpagedatum

Fa §53 Dnr: FA.2019.15 1.2.7

Meddelanden 2019

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger meddelanden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämnden tar del av följande meddelanden:

· Uppföljning av intern kontroll 2018, hela kommunen
· Rapport, revisionsberättelse.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Kf§48 - Uppföljning av intern kontroll 2018, hela kommunen
Protokollsutdrag, uppföljning av intern kontroll 2018
Rapport, revisionsberättelse

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2019.15
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