
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-03-11

Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, kl 8.00 - 9.40

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

Övriga deltagande Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare

Utses att justera Lars-Erik Nyström (C)
Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret torsdagen den 12 mars 2015 kl 14.00

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

Paragrafer 16 - 23

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Åkestrand (M)

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

Lars-Erik Nyström (C)

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

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-03-11 Paragrafer 16 - 23

Datum för
anslags uppsättande 2015-03-16

Datum för
anslags nedtagande 2015-04-10

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §16 Dnr: FA.2015.14

AMO-huset, byte av kök
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Köket i AMO-huset i Anderstorp används dagligen för bakning och matlagning.
Idag är köket utrustat med vanliga skåpluckor som inte klarar slitaget från den
dagliga användningen och städningen som sker med mycket vatten och
rengöringsmedel. Dessutom har de idag två hushållsspisar som inte räcker för
deras behov. Önskemålet från AMO är att fastighetskontoret installerar rostfri
köksinredning som klarar hanteringen och städningen och en ny spis anpassad
för storkök. De önskar även överta en begagnad storköksugn från Hagagården
i Smålandsstenar.

Kostnaden för ovanstående är 65 000 kr i investeringskostnad vilket, inklusive
den begagnade ugnen, ger en hyresökning på 10 500 kr per år. Arbetsutskottet
föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Protokoll 2015-02-25 - Faau §11
Ombyggnad kök.pdf
Beställning Anders Ivar.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisar 65 000 kr till
utbyte av köket i AMO-huset i Anderstorp (projekt 56898).

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §17 Dnr: FA.2012.59 291

Töråsskolan, brandlarm
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56795, Töråsskolan -
brandlarm. Projektet var kostnadsberäknat till 68 000 kr vilket anvisades av
fastighetsnämnden. Den slutliga kostnaden är också 68 000 kr.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Slutredovisning
Protokoll 2015-02-25 - Faau §14

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56795.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §18 Dnr: FA.2015.12

Revisionsrapport: Granskning av fastighetsunderhåll
Yttrande

Ärendebeskrivning
Revisionen i Gislaveds kommun har uppdragit åt PWC att granska underhållet
av kommunens fastigheter. Fastighetsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig
över rapporten.

Huvudfrågan är om fastighetsnämnden säkerställer att kommunens fastigheter
underhålls på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om lokalerna är
ändamålsenliga.

PWC:s sammanfattande slutsats är att fastighetsnämnden till övervägande del
säkerställer att kommunens fastigheter underhålls på ett tillfredsställande
ekonomiskt sätt utifrån befintliga resurser men att det finns ett eftersatt
underhåll.

Fastighetschef Mikael Fröler har upprättat ett förslag till yttrande över
rapporten. Arbetsutskottet diskuterade förslaget vid sitt sammanträde 2015-
02-25 och föreslår att nämnden antar det som eget och överlämnar det till
revisionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd Granskning av fastighetsunderhåll 2015-02-24.docx
Revisionsrapport Granskning av fastighetsunderhåll.pdf
Protokoll 2015-02-25 - Faau §15

Fastighetsnämnden beslutar

att anta yttrandet som eget och överlämna det till revisionen.

Expedieras till:
Revisionen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §19 Dnr: FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Ärendebeskrivning
Delegationsordningen för kommunens nämnder och styrelser ska revideras
vart fjärde år, under mandatperiodens första år eller vid behov. Fastighetschef
Mikael Fröler har upprättat förslag till delegationsordning för
fastighetsnämnden. Förslaget utgår från den delegationsordning
kommunstyrelsen gjorde under hösten 2014.

Arbetsutskottet gick igenom förslaget vid sitt sammanträde 2015-02-25 och
föreslog då några justeringar som nu är gjorda. Arbetsutskottet föreslår att
Delegationsordningen fastställs.

Beslutsunderlag
Förslag till Delegationsordning för fastighesnämnden AU 2015-02-25.pdf
Protokoll 2015-02-25 - Faau §16

Fastighetsnämnden beslutar

att fastställa delegationsordning för fastighetsnämnden

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §20 Dnr: FA.2015.17

Medel till fastighetsnämndens förfogande

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden har tilldelats 10 mnkr i investeringsbudgeten för 2015 till
nämndens förfogande. Det ska täcka behovet av maskiner och inventarier
samt investeringar i energibesparande åtgärder, datanät, passagesystem,
brandlarm och sprinkler, lekredskap och utemiljö, ventilation, storkök,
ombyggnationer för nämnderna, materialsortering, handikappåtgärder samt
reinvesteringar. Därutöver finns även särskilda medel för investering i sim-
och sporthallar.

Det finns stora behov och önskemål om ombyggnader i befintliga fastigheter.
Fastighetsförvaltningen har prioriterat mellan åtgärder och tvingats att flytta
en del angelägna projekt till 2016.

Sammanställningen är preliminär men nödvändig för att ge ett underlag för
hur förvaltningen ska arbeta under året. Det ger också förvaltningen
möjlighet att kommunicera med övriga förvaltningar vilka ombyggnader som
är möjliga att finansiera under året.

Varje åtgärd kommer att bli ett projekt och medelsanvisning kommer att
sökas separat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Fördelning av fastighetsnämndens förfogande 2015-03-03.pdf
Protokoll 2015-02-25 - Faau §17

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna den preliminära fördelningen av 2015 års medel till
fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §21 Dnr: FA.2015.5

Ekonomisk rapport 2015

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för budgetuppföljning för årets första två
månader.

Resultatet för perioden är överskott med knappt 6 mnkr men då är de externa
intäkterna operiodiserade och kostnaderna för planerat underhåll är låga vilket
är vanligt i början av året. Kapitalkostnad är heller inte påförd på alla objekt.
Personalkostnaderna är något högre än budget vilket troligen beror på
kostnaden för snöberedskap i början av året.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2015-02-28

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:

7(9)



2015-03-11 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §22 Dnr: FA.2015.1

Information från fastighetskontoret

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler informerar om aktuella frågor:

Folktandvården, Andertorp
Regionen har sagt upp hyresavtalet för villkorsändring. Man vill få en
sänkning av hyran då man anser att den är betydligt högre än liknande
lokaler i andra kommuner.

Upphandling av teknikkonsulter
Kommunen har genomfört en ny upphandling av teknikkonsulter för två år
med möjlighet till förlängning. Mikael Fröler informerar om antagna
konsulter för arkitekt-, bygg- el- och VVS-tjänster.

Befolkningsstatistik
Vid årsskiftet 2014/15 uppgick kommunens befolkning till 28 737 personer
vilket är en ökning med 24 individer under 2014. Antalet födda var 309
personer och födelseöverskottet var 52. Det inrikes flyttningarna gav ett
underskott på 245 personer men det var ändå 970 individer som flyttade till
kommunen.
Under januari har befolkningen också ökat med 21 personer.

Glashuset
Det finns ännu ingen ekonomisk överenskommelse avseende projektet
Glashuset/Mötesplats Gisle mellan Tage & Söner och kommunen..
Beträffande ÄTA arbeten (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten) är
parterna överens om ca 12,3 mnkr och tvistar om ca 900 tkr. De stora
posterna utgörs av bowlingens ventilation, sprinkler, sprängning, flytspackling
och ny entré till stiftelsen.
Men den stora tvisten avser viten för försening där kommunen håller inne
betalning på ca 4,4 mnkr. Ambitionen är att nå en överenskommelse under
2015.

Simhallarna
Fritidsnämnden har ett utredningsuppdrag från KF att utreda att förändra
användningsområdet kring Gislaveds kommuns simhallar. I uppdraget ingår
att kraftigt sänka driftskostnaderna och att även se över hur frigjorda ytor
kan användas på annat sätt. Utredningen ska ske i samråd med
fastighetsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Fastighetsförvaltningen har bidragit med uppgifter om driftskostnader. Då
det inte finns någon mätning enbart för simhallarna har fördelningen av
förbrukningen mellan simhall, sporthall och storkök gjort efter schabloner.
Fastighetsförvaltningens uppfattning är att man kan spara ca 300 kWh/m²
genom att bygga om från simhall till sporthall. Dessutom minskar
vattenförbrukningen avsevärt.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §23 Dnr: FA.2015.2

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:

· Ks 2015-02-11 §52 Val av representanter till projektgrupp för
åtgärdsplan för klimat- och energistrategierna

· Ks 2015-02-11 §60 Remiss - Regional digital agenda för Jönköpings län
(REDA)

· Kf 2015-02-26 §27 Reglemente för fastighetsnämnden
· Klagomål, beröm och synpunkter som inkommit till fastighetskontoret

via systemet "Tyck till" på kommunens hemsida under februari 2015.
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