
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, kl 8.00 - 10.00

Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande
Marcus Ingelsbo (M)
Zuhidin Bahtanovic (M)
Agne Sahlin (S)
Tomas Johnsson (S) ersätter Lars Jäderström (S)
Marina Josefsson (S)
Lars-Erik Nyström (C)
Charlotte Ström (KD)
Pierre Svanström (SD)

Övriga deltagande Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare
Knut Venholen, förvaltare §14
Alexander Sjöberg, VVS-ingenjör §15

Utses att justera Pierre Svanström (SD)

Justeringens
plats och tid

Fredagen den 20 februari 2015 kl 13.00

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

Paragrafer 14 - 15

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Åkestrand (M)

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

Pierre Svanström (SD)

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

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-02-18 Paragrafer 14 - 15

Datum för
anslags uppsättande 2015-02-23

Datum för
anslags nedtagande 2015-03-19

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §14 Dnr: FA.2013.60

Ombyggnad av skolor och förskolor i Anderstorp

Ärendebeskrivning
När utvärderingsarbete av fastighetskontoret och barn- och
utbildningsförvaltningen närmar sig beslut så finns det kvar två fastigheter som
ställs mot varann som alternativ för ny förskola i Anderstorp, Åsenskolans hus
C och Moforsvillan.

Barn- och utbildningsnämnden har efter sin behandling av ärendet beslutat att
föreslå fastighetsnämnden att Hus C byggs om och till och anpassas för
förskola och fritidshem. Det är också fastighetskontorets förslag till
fastighetsnämnden.

Fastighetskontoret bedömer att arkitektförslaget som valts för ombyggnad av
hus C är bra och väl genomtänkt, formbart och tar vara på husets fördelar på
ett bra sätt. Trafikmiljön runt Moforsvillan och närheten till industrier talar
emot förskola i området. Moforsvillan är också lättare att anpassa till andra
verksamhetsområden.

Fastighetsnämnden diskuterar ärendet och konstaterar att man gör samma
bedömning som barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Utvärdering förslag förskola Anderstorp dat 2015-01-30.pdf
Synpunkter om framtidens förskola i Anderstorp dat 2015-01-23.pdf
Anderstorp Moforsvillan.pdf
Anderstorp Hus C.pdf
Bu §21 2015-02-09.pdf
Fastighetskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-17

Fastighetsnämnden beslutar

att bygga om och till Åsenskolans hus C till förskola och fritidshem.

Reservation
Pierre Svanström anmäler reservation mot beslutet.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §15 Dnr: FA.2014.5

Ekonomisk rapport 2014 - Bokslut 2014

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för fastighetsnämndens bokslut 2014.
Nämnden redovisar ett överskott med 5 809 tkr. En orsak till överskottet är
att nämnden inte fullt ut genomfört de underhållsåtgärder som var planerade.
Detta i sin tur beror till stor del på att flera stora om- och nybyggnadsprojekt
genomförts. En annan orsak till överskottet är minskade kapitalkostnader.

2014 har präglats av ett omfattande investeringsprogram. Om- och
tillbyggnaden av Mötesplats Gisle, som blev Glashuset, har färdigställts.
Kommunhusets ombyggnad är också klar liksom nybyggnaden av Nordinskolan.
Utöver dessa stora projekt har Mariagården fått ett nytt kök, som servar både
Mariagården och Hagagården. På Solbacka i Reftele har de gamla kyl- och
frysrummen bytts ut och en ny kyl- och frysanläggning med värmeåtervinning
installerats samtidigt som andra brister i köket åtgärdats. Rönneljung sporthall
har fått nytt värme och ventilationssystem. Dessutom har ytterligare
energisparåtgärder genomförts på sporthallen. Med tanke på de omfattande
investeringarna, totalt ca 113,7 mnkr, är det förståeligt om det planerade
underhållet fått stå tillbaka under 2014.

Under året har fastighetsnämnden drabbats av omfattande skadegörelse på
Lundåkersskolan. Det har medfört betydande kostnader samtidigt som det
sätter fingret på nödvändigheten att uppdatera och modernisera
passagesystem, låssystem och inbrottslarm. Under kommande år är det
nödvändigt att reservera medel för att bibehålla ett fullgott skydd av
byggnaderna.

Fastighetskontoret har förändrat sin organisation under 2014 och alla tjänster
är nu besatta. Det ger goda förutsättningar inför 2015 att bistå andra nämnder
och förvaltningar med bra lokaler i en god miljö och med den service de
efterfrågar. Därutöver finns det andra utmaningar under de kommande åren
Framtiden för kommunens simhallar ska utredas liksom skolans lokalbehov.
Inom energi- och miljöområdet finns ambitiösa målsättningar. Även omläggning
till komponentavskrivning medför en utmaning för fastighetsförvaltningen.

Fastighetschefen går också igenom nämndens konkretiserade mål och hur man
under året lyckats med måluppfyllelsen samt även fastighetsnämndens program
för internkontroll.

Fastighetskontorets VVS-ingenjör Alexander Sjöberg redogör för
energiförbrukningen under 2014 och jämför med 2008.

Fastighetsnämnden diskuterar bokslutet.

Agne Sahlin (S) föreslår att arbetsutskottet får i uppdrag att diskutera hur en
återkoppling och uppföljning av de konkretiserade målen och internkontrollen
kan göras under året.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §15 (forts)

Beslutsunderlag
Bokslut namnderna 2014, dat 2015-02-12.pdf
Uppfoljning av kontrollmoment och anteckna atg 2014.pdf
Uppdaterat bokslut daterat 2015-02-18

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna fastighetsförvaltningens uppföljning av internkontroll 2014,

att fastställa fastighetsnämndens bokslut 2014 och överlämna det till
kommunfullmäktige samt

att uppdra till arbetsutskottet att diskutera hur en uppföljning och
återkoppling av nämndens konkretiserade mål och internkontroll kan
göras under året.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige
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