
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-31

Plats och tid Fastighet- och servicekontoret, kl 8.00 - 10.00

Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) Jäv §53
Thomas Johnsson (S)
Marina Josefsson (S)
Marcus Ingelsbo (M)
Sven-Göte Bolmenius (M) ersätter Zuhidin Bahtanovic (M)
Kenth Johansson (C)
Lars-Erik Nyström (C) ersätter Charlotte Ström (KD)
Pierre Svanström (SD)

Övriga deltagande Patrik Johansson, fastighet- och servicechef
Ewy Olsson, nämndssekreterare
Knut Venholen, projektledare
Mathias Duell, IT-chef §51
KJell Sjöblom, OC verksamhetsservice §52
Jamal Altahan Alzaim, VVS-ingenjör §53
Mikael Fröler, senior adviser §§54 - 56
Jerus Karlsson, ekonom §58

Utses att justera Pierre Svanström (SD)

Justeringens
plats och tid

Fastighet- och servicekontoret den 4 april 2017

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

Paragrafer 51 - 59

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Åkestrand (M)

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

Pierre Svanström (SD)

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

Organ Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-31 Paragrafer 51 - 59

Datum för
anslags uppsättande 2017-04-05

Datum för
anslags nedtagande 2017-04-28

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighet- och servicekontoret

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-03-31 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §51 Dnr: FA.2017.3

Information, IT-verksamhet

Ärendebeskrivning
IT-chef Mathias Duell informerar om genomförda workshops och om
rekrytering av medarbetare som snart är klar.

Den nya IT-enheten kommer att vara i skarp drift från och med den 24 april.

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §52 Dnr: FA.2017.20

Information; Verksamhetsservice

Ärendebeskrivning
Områdeschef Kjell Sjöblom redogör för sjukfrånvaron under 2016.

I kommunen som helhet ökade sjukfrånvaron från 5,3% 2015 till 6,1% 2016, i
hela fastighet- och serviceförvaltningen från 5,0 % till 5,5% och inom
verksamhetsservice från 7% 2015 till 8% under 2016.

Under de två första månaderna 2017 har dock sjukfrånvaron varit lägre än
under motsvarande tid förra året. Verksamheten avser att fortsätta aktivt
arbete med god rehabilitering, med utbildningen "moppkörkort" och att
tillskapa fler kombinationstjänster.

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-03-31 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §53 Dnr: FA.2017.2

Fjärrvärme i Anderstorp

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningens VVS-ingenjör redogör för ärendet.

Fastighet- och serviceförvaltningen har fått ett avtalsförslag från Gislaved
Energi AB på anslutning och leverans av fjärrvärme i Anderstorp.

Gislaved Energi AB har sänkt anslutningskostnaden för anslutningarna vid Sim-
och sporthallen, Ekenskolan och Åsenskolan och de har lagt in
anslutningsdatum för varje fastighet. De tre fastigheterna ansluts i år och tio
fastigheter ansluts nästa år.

Anslutningsavgift för alla fastigheter är 2 437 000 kr. Installationskostnaden av
undercentraler för alla fastigheter är 2 342 000 kr, 954 000 kr betalas 2017
och 1 388 000 kr betalas 2018.

Energipriset för fjärrvärmen kommer att bli 65 öre/kWh vilket kan jämföras
med gaspriset som är ca 90 öre. Med lägre energipris kan besparingen
beräknas till ca 643 tkr årligen.

Anslutningen till fjärrvärme överensstämmer med p 1:4 i Handlingsplan för
klimat- och energistrategierna 2015 - 2017. Kommunen ska ansluta sina
fastigheter där det etableras fjärrvärme och där förutsättningarna är
rätt.

Avtalet börjar från och med 2018-05-01 och gäller till och med 2022-12-31.

Vad som inte står i avtalet men som man är överens om är:
Debitering Sim- och sporthallen, Ekenskolan och Åsenskolan enligt gamla
avtalet fram tills att Gislaved Energi AB kopplar in resten av anslutningarna i
Anderstorp dvs 2018-05-01.

Försäljning av pelletspanna i Sim- och sporthallen Anderstorp:
I sim- och sporthallen finns det en pelletsanläggning (pelletspanna,
cirkulationspumpar, expansionssystem, luftkompressor, styrsystem mm) som
försörjer sim- och sporthallen, Ekenskolan och Åsenskolan.
Dessa fastigheter ska anslutas till det nya fjärrvärmenätet och därefter behöver vi
inte pelletsanläggningen, samtidig kan vi finansiera den installationskostnaden som
ska betalas i år från försäljning av pelletsanläggningen.

Gislaved Energi AB vill köpa pelletsanläggningen inkl. tillhörande utrustningar.
Den totala köpeskillingen utgör 1 100 000 kr exkl. moms vilket överstiger det
bokförda värdet i kommunens bokföring. Byggnaden (pannrum) ingår inte, den
ska hyras ut till Gislaved Energi AB enligt ett separat avtal för 40 tkr per år.

För närvarande värms fastigheterna, förutom sim- och sporthall, Åsenskolan
och Ekenskolan, med gas. Fastighet- och serviceförvaltningen har ett avtal med
Eon om leverans fram till 2017-12-31. Avtalet ska sägas upp tre månader före
utgång.

Jäv
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggning
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-03-31 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §53 (forts)

och beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 2017-03-06
Utkast till hyresavtal pannrum 2017-03-06.pdf
Avtal gislaveds kommun ver2 2017-03-01.pdf
kartor avtal.pdf
Leveransomfång.pdf
Köp avtal Pelletspannan Anderstorp.doc
Bilaga A.pdf
Protokoll 2017-03-14 - Faau §49

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att anta förslaget till avtal om anslutning och leverans av fjärrvärme i
Anderstorp med Gislaved Energi AB,

att anta förslaget till hyresavtal av pannrummet till Gislaved Energi AB,

att föreslå kommunstyrelsen att medel för anslutningsavgift och
installationskostnader för 2018 tas upp i budget 2018 samt

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
pelletsanläggningen till Gislaved Energi AB.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-03-31 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §54 Dnr: FA.2017.18

Försäljning av fastighet 2017
Godsmagasinet i Reftele

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun förvärvade 2006 fastigheten Ölmestad 12:2 mellan
Järnvägsgatan och järnvägen i Reftele. Fastigheten är bebyggd med ett
godsmagasin om ca 160 m². Byggnaden har varit uthyrd sporadiskt sen
2006.

Under 2017 har några intressenter frågat om att hyra alternativt köpa
godsmagasinet/fastigheten. Byggnaden är i betydligt bättre skick än vad
magasinet i Smålandsstenar var, men det saknar uppvärmning och VA-
installationer. Det är dessutom i behov av underhåll. Detaljplanen
anger järnvägsändamål varför en ändring av planen är nödvändig inför
en försäljning.

Kommunstyrelsekontorets enhet för hållbar utveckling skissar för
närvarande på hur stor del av tomten som kan vara lämplig att sälja
tillsammans med magasinet.

Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott diskuterade ärendet vid sitt
sammanträde 2017-03-14 och förslår att fastigheten säljs.

Beslutsunderlag
Försäljning av godsmagasin, Reftele, 2017-02-28
P1050081.JPG
P1050078.JPG
P1020004.JPG
Karta.pdf
Protokoll 2017-03-14 - Faau §46

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att fastigheten Ölmestad 12:2 alternativt del
av fastigheten säljs.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §55 Dnr: FA.2015.63

Slutredovisning av äldre projekt
Ombyggnad för Rehab på Blomstervägen

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av
projekt 56865.

Socialförvaltningen var i stort behov av kontorsarbetsplatser och det
beslöts att rehablokalen i kvarteret Gripen skulle byggas om. Det
innebar att Rehabverksamheten behövde flytta ut till Blomstervägen.
Där fanns det lediga lokaler i den grå villans källarplan. Det krävdes
dock en viss ombyggnad och bättre elinstallationer.

Rehabverksamheten svarar för utlämning, service och reparationer av
hjälpmedel.

Tanken var att socialförvaltningen skulle stå för hela kostnaden varför
arbetet påbörjades med fastighetsförvaltningens hantverkare och
avtalsleverantörer.

Kostnadsredovisning:

Kostnaden har inte debiterats socialförvaltningen utan kommer att läggas till
deras interna hyra.

Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott föreslår att slutredovisningen
godkänns och att medel anvisas från projekt 57100 Fastighet- och
servicenämndens förfogande.

Beslutsunderlag
Slutredovisning ombyggnad för REHAB, Blomstervägen, 2017-02-28
Protokoll 2017-03-14 - Faau §47

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56865 och att anvisa underskottet
84 270 kr från projekt 57100 fastighet- och servicenämndens förfogande.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten

Kostnad Budget Utfall Avvikelse

Elinstallationer 54 070
Material 19 183
Håltagning 4 637
Egna hantverkare 6 380

Summa: 84 270
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §56 Dnr: FA.2015.63

Slutredovisning av äldre projekt
Sprinkler på Hagagården

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av
projekt 56746.

Fastighet- och serviceförvaltningen gjorde 2011 en upphandling av
konsult för sprinkler i sex fastigheter med särskilt boende. Tanken var
att installera en anläggning per år. Ekbacken prioriterades först och
genomfördes 2012/13. Därefter skulle Mariagården och Hagagården i
Smålandsstenar genomföras. På grund av resursbrist har inte planen
fullföljts.

En mindre konsultkostnad på 5 460 kr har dock bokförts på
Hagagården men sannolikt hör den till Ekbacken.

När sprinkler senare ska installeras på Hagagården skapas ett nytt
projekt, som inte belastats med äldre kostnader.

Fastighet- och serviceförvaltningens arbetsutskott föreslår att
slutredovisningen godkänns och att underskottet anvisas från projekt
57100 Fastighet- och servicenämndens förfogande.

Beslutsunderlag
Slutredovisning Sprinkler Hagagården, 2017-02-28
Protokoll 2017-03-14 - Faau §48

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56746 och att anvisa underskottet
5 460 kr från projekt 57100.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §57 Dnr: FA.2015.63

Slutredovisning av äldre projekt
Evakueringsboende på Johan Orre

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt
56924.

Flyktingströmmen under 2015 gjorde att Migrationsverket hade behov av fler
evakueringsboende. Evakueringsboende är ett tillfälligt boende innan personen
blir placerad någonstans i Sverige. Gislaveds kommun lovade att ställa upp med
130 platser på Johan Orre.

De största kostnaderna handlar om nya brandkrav eftersom det inte tidigare
bott någon i lokalerna, kök för möjlighet att ta emot och servera mat och
dessutom plats för porslin och disk. Det har även installerats flera
tvättmaskiner med torktumlare i ett litet rum där det då även behövdes extra
ventilation. Utöver detta så har även mindre åtgärder gjorts under tiden som
boendet var igång.

Fastighet- och serviceförvaltningens kostnader för projektet uppgår till 750 055
kr vilket fullt ut har ersatts av medel från Migrationsverket.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd, projekt 56924 Evakueringsboende Johan Orre 2017-
02-23
Protokoll 2017-03-14 - Faau §50

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56924.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §58 Dnr: FA.2017.6

Ekonomisk rapport 2017

Ärendebeskrivning
Fastighet-- och serviceförvaltningens ekonom redogör för budgetuppföljning
per 2017-02-28. Resultatet för de två första månaderna är 11 260 tkr. De
flesta intäkter och kostnader följer budget väl, dock är inga kapitalkostnader
påförda ännu.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2017-02-28

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §59 Dnr: FA.2017.7

Information

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Patrik Johansson informerar om aktuella frågor och redogör
för tidplan och beslutsprocess kring den översyn som pågår vid förvaltningen.
Konsultrapporten kom förra veckan, ett extra sammanträde med
arbetsutskottet hålls måndagen den 10 april och ett informationsmöte för all
personal genomförs tisdagen den 18 april. Ytterligare ett extra sammanträde
med arbetsutskottet är planerat till måndagen den 8 maj.

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Expedieras till:
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