
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Plats och tid Fastighet- och serviceförvaltningen i Gislaved, kl 8.00 - 9.30

Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S)
Thomas Johnsson (S)
Marina Josefsson (S)
Marcus Ingelsbo (M)
Kenth Johansson (C)
Charlotte Ström (KD)
Pierre Svanström (SD)

Övriga deltagande Patrik Johansson, fastighet- och servicechef
Ewy Olsson, nämndsekreterare
Knut Venholen, avdelningschef
Sara Wingren, ekonom
Janko Holik, praktikant
Mathias Duell, IT-chef §§113 - 114

Utses att justera Kenth Johansson (C)
Justeringens
plats och tid

Fastighet- och serviceförvaltningen 2017-09-22

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

Paragrafer 113 - 125

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Åkestrand (M)

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

Kenth Johansson (C)

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

Organ Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-20 Paragrafer 113 - 125

Datum för
anslags uppsättande 2017-09-25

Datum för
anslags nedtagande 2017-10-20

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §113 Dnr: FA.2017.35

Uppgradering av Microsoft Office version
Investeringsprojekt

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun använder idag en version av Microsoft Office som kom ut
på marknaden i maj 2010. Support och möjligheten att få uppdateringar via de
vanliga kanalerna togs bort i oktober 2015. Programvaran upplevs gammal
vilket också motverkar kommunens arbete kring "attraktiv arbetsgivare".

För att bygga en modern arbetsplats samtidigt som man säkerställer support
och utveckling behöver vi uppgradera till den aktuella versionen Office 2016.
Support ska finnas tillgänglig under 4 - 5 år.

Ekonomi

Arbetsutskottet föreslår att 4 845 tkr omfördelas inom investeringsbudget
2017 för att uppgradera Microsoft office i kommunala datorer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppgradering av Microsoft Office dat 17-08-31
Protokoll 2017-09-06 - Faau §94

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att inom ramen för förvaltningens investeringsbudget 2017 omfördela 4 845
tkr för uppgradering av Microsoft office i kommunala datorer, projekt
51124.

Expedieras till:
Ekonomienheten

Klient licenser Antal Pris kr/st Total SEK

Office Professional Plus 2016 1000           3 495 kr         3 495 000 kr

Skype for Business Server Standard CAL
per user (2015) 1000              280 kr            280 000 kr

Exchange 2016 Standard CAL per User 1000              605 kr            605 000 kr

Windows Server 2016 CAL per User 1000              265 kr            265 000 kr

Installation och konfiguration 1      200 000 kr            200 000 kr

              4 845 000 kr
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §114 Dnr: FA.2017.36

Utbyte av nätverksutrustning, accessnät
Investeringsprojekt

Ärendebeskrivning
Nätverket som datorer och lärplattor inom både administration och
pedagogisk verksamhet på Gislaveds gymnasium använder för kommunikation
är i stort behov av uppdatering. De ingående komponenterna är gamla och har
begränsad kapacitet. Vi kan inte längre upprätthålla den servicenivå som
verksamheterna är i behov av, både ur ett tillgänglighetsbehov men också ur
ett kapacitetsbehov.

Tekniken utvecklas konstant och dessa nya nätverksprodukter har en högre
kapacitet både vad gäller bandbredd men även antal uppkopplade enheter vilket
är ett uttalat behov ifrån verksamheten samtidigt som det underlättar IT-
avdelningens arbete.

Ekonomi

Ersättning av Edge switchar:                              362 155 kr
Ersättning av Accesspunkter (305):                 351 420 kr
Ersättning av Coreswitch:                                 239 479 kr
Totalt:                                                            953 054 kr

Arbetsutskottet föreslår att 953 054 kr omfördelas inom förvaltningens
investeringsbudget 2017 till utbyte av nätverksutrustning på Gislaveds
gymnasium.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utbyte av nätverksutrustning, accessnät daterad 2017-08-31
Protokoll 2017-09-06 - Faau §95

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att inom ramen för investeringsbudget 2017 omfördela 953 054 kr för
utbyte av nätverksutrustning på Gislaveds gymnasium, projekt 51125.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §115 Dnr: FA.2017.31

Detaljplan för fastigheten Göta 2 m fl i Gislaved Weland
Yttrande

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämnden har getts tillfälle att yttra sig över bygg- och
miljöförvaltningens förslag till ny detaljplan för fastigheten Göta 2 m. fl. i
Gislaved, Weland. Förvaltningens senior adviser Mikael Fröler har gjort ett
förslag till yttrande:

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan
för fastigheten Göta 2 med flera i Gislaved omfattande Weland
industricenter. Förslaget innebär en utökning av nuvarande byggrätt
öster om de befintliga byggnaderna mot Tippvägen.

Intentionen är att planen ska ge möjlighet till att uppföra nya byggnader
och att både nya och befintliga byggnader förutom industrilokaler även
ska kunna innehålla verksamheter, lager, sällanköpshandel, kontor,
utbildning, vård, hotell och restaurang.

Fastighet- och servicenämnden har en fastighet, Valsen 7, Gyllengårdens
förskola, väster om planområdet och torde inte påverkas av
planförslaget. Möjligen kan trafiken på Reftelevägen öka men det bör
inte påverka förskolan.

Arbetsutskottet föreslår att fastighet- och servicenämnden antar
förslaget till yttrande som eget och att förslaget till detaljplan tillstyrks.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande över detaljplan för Göta 2 m fl 2017-08-28
Planbeskrivning Göta 2 Samrådsversion.pdf
Göta 2 plankarta uppdaterad 2017-08-22.pdf
Protokoll 2017-09-06 - Faau §89

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att anta förslaget till yttrande som eget och att förslaget till detaljplan för
fastigheten Göta 2 med flera tillstyrks.

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnden
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §116 Dnr: FA.2011.56 295

Gisleparken, ombyggnad för restaurang- och livsmedelsprogrammet
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt
56742.

Projektet omfattar etapp 1 av om- och tillbyggnad av f d Gisleparken till
kulturhus, Glashuset. I första etappen har lokaler för Gislaveds gymnasiums
restaurangprogram tillskapats samt nya lokaler för ungdomens kulturhus.
Tillbyggnaden utgör ca 1 200 m² och ombyggnaden ca 2 100 m²
inklusive bowlinghallen.

Kostnadsredovisning

Kommentar
Projektet var mycket tidspressat både för projektering och byggande. Det
innebar att entreprenadhandlingarna kompletterades under byggtiden vilket
resulterat i många ÄTA-arbeten.

I den ursprungliga planen skulle bowlinglokalen lämnas utanför projektet. Men
både lokalen och installationerna var så dåliga att det blev nödvändigt att bygga
om även i dessa lokaler.

Av större ÄTA-arbeten kan nämnas nytt ventilationsaggregat till bowlingen
och tillkommande arbete på sprinklerinstallationen på grund av dåligt tryck i
ledningsnätet.

Projektet blev avsevärt försenat och fastighet- och serviceförvaltningen har
yrkat på vite av entreprenören. Entreprenören har å andra sidan krav på
ytterligare ÄTA-arbeten samt på ersättning för förlängd entreprenadtid.
Parterna har enats om en förlikning.

Kostnad Budget Utfall Avvikelse

Entreprenadkostnad 46 300 45 345 955
ÄTA/Oförutsett 4 800 12 655 -7 855
Ny transformator 1 000 940 60
Flytt av ledningar 600 407 193
Projektering 3 900 3 721 179
Kopiering 50 50
Projektledning 800 754 46
Bygglov/Ansl. savg 300 182 118
Besiktning 200 584 -384
Provisoriska lokaler 350 202 148
Förstärkt tele 170 168 2
Juristmedverkan 146 -146
Övrigt 200 625 -425

Summa: 58 670 65 730 7 060
Varav underhåll -6 544

Totalt 58 670 59 186 -516
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §116 (forts)

I övriga kostnader ingår också nytt golv i den befintliga danslokalen som inte
ingick i projektet samt ersättning till Stiftelsen Gisleparken för deras
kostnader i anslutning till entreprenaden.

Fördelat på den om- och tillbyggda ytan är den totala kostnaden inkl underhåll
ca 19 900 kr/m².

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att underskottet
516 tkr anvisas från projekt 57100, fastighet- och servicenämndens förfogande.

Beslutsunderlag
Slutredovisning proj 56742 Glashuset 2017-08-28
A-40.1-64303-001.pdf
A-40.1-64303-002.pdf
A-40.1-64303-003.pdf
Protokoll 2017-09-06 - Faau §90

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56742 och att anvisa underskottet
516 tkr från projekt 57100, fastighet- och servicenämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §117 Dnr: FA.2016.79

Demenscentrum, förstärkning av mobilnätet
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt
56994.

Mobiltäckningen var bristfällig på Demenscentrum i Gislaved på grund av tjocka
väggar och moderna byggmaterial. Socialförvaltningen beställde därför
förstärkning av mobilnätet i slutet av 2016. Fastighet- och servicenämnden
anvisade 203 tkr till projektet. Det blev också den slutliga kostnaden eftersom
inga extra kostnader tillkom.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd 2017-09-20
Protokoll 2017-09-06 - Faau §99

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56994.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienhten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §118 Dnr: FA.2016.44

Bureskolan, utbyte av ventilationssystem i kök
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt
56968.

Under 2016 anvisade dåvarande fastighetsnämnden 350 000 kr till utbyte av
ventilationssystemet i köket på Bureskolan i Burseryd. Projektet är genomfört
och den slutliga kostnaden är 302 041 kr.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att överskottet
47 959 kr återförs till projekt 57100, fastighet- och servicenämndens
förfogande.

Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd daterad 2017-08-25
Protokoll 2017-09-06 - Faau §91

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56968 och återföra överskottet
47 959 kr till projekt 57100, fastighet- och servicenämndens förfogande.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §119 Dnr: FA.2016.45

Solrosens förskola, utbyte av ventilationssystem i kök
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt
56928.

I maj 2016 antogs anbud för utbyte av ventilationssystemet i köket på
Solrosens förskola i Anderstorp. I samband med antagandet beslöts att även
ett brandsläckningssystem för spiskupan skulle upphandlas och ingå i projektet.
Totalt fanns 700 000 kr budgeterat, den slutliga kostnaden är 543 177 kr.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att överskottet
156 823 kr återförs till projekt 57100, fastighet- och servicenämndens
förfogande.

Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd daterad 2017-08-25
Protokoll 2017-09-06 - Faau §92

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56928 och att återföra
överskottet 156 823 kr till projekt 57100, fastighet- och
servicenämndens förfogande.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §120 Dnr: FA.2016.60

Kommunhuset, omläggning av kyla
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt
56979.

Dåvarande fastighetsnämnden anvisade i juni 2016 80 000 kr för omläggning av
kyla i kommunhuset. För att uppnå en bättre temperatur i rum 207 Bolmen
skulle en kylbaffel flyttas dit från ett förråd, rum 204. Planen var att även skifta
kylbafflar mellan rum 417 och 419 men det var inte möjligt att genomföra. Den
slutliga kostnaden är 32 600 kr.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att överskottet
47 400 kr återförs till projekt 57100, fastighet- och servicenämndens
förfogande.

Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd daterad 2017-08-25
Protokoll 2017-09-06 - Faau §93

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56979 och återföra överskottet
47 400 kr till projekt 57100, fastighet- och servicenämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §121 Dnr: FA.2013.60

Ombyggnad av skolor och förskolor i Anderstorp
Information

Ärendebeskrivning
Sista dagen att lämna anbud för ombyggnad av C-huset vid Åsenskolan till
förskola var 2017-09-18 och anbuden öppnades 2017-09-19.

Avdelningschef Knut Venholen konstaterar att tiden för utvärdering har varit
alltför knapp för att kunna anta anbud vid dagens sammanträde. Han avser att
återkomma i ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-03.

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §122 Dnr: FA.2017.6

Ekonomisk rapport 2017
Delårsbokslut och prognos 2

Ärendebeskrivning
Förvaltningens ekonom redogör för det ekonomiska utfallet per 2017-08-31
och för prognos för helåret 2017.

Riktvärdet för åtta månader är 66,7%. Sammantaget stämmer förvaltningens
resultat väl överens med budget. Alla tre serviceenheterna redovisar högre
intäkter och högre personalkostnader än budgeterat. Detta beror främst på
fler och utökade uppdrag. Prognosen för helår visar ett överskott på 448 tkr
mot budget.

Investeringarna hittills i år uppgår till nära 22,8 mnkr. Motsvarande siffra 2016
var 8 mnkr. I år är budgeterat investeringar för 117,4 mnkr, prognosen visar en
avvikelse med ca 50,45 mnkr det vill säga investeringar för ca 67 mnkr kommer
att genomföras. I princip beror hela avvikelsen på de fem prioriterade
projekten som av olika anledningar inte kommit igång som planerat. De fem
projekten är Åsenskolans C-hus ombyggnad till förskola, Johan Orre
ombyggnad till förskola, Ekbackens storkök, Glashuset etapp 2 och Sporthallen
i Smålandsstenar.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning 2017-08.pptx
Protokoll 2017-09-06 - Faau §98

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §123 Dnr: FA.2017.7

Information

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicechefen informerar:

· Det är nu två kandidater kvar till tjänsten som chef för
serviceavdelningen. Det slutliga beslutet tas inom en eller två veckor.

· Intervjuer för tjänsten som driftchef sker under nästa vecka, bör vara
klart i slutet av oktober.

· Tjänsten som utvecklingsledare annonseras ut inom en vecka.
· Sista ansökningsdag för tjänsten som nämndsekreterare är 6 oktober.
· En ny assistent är rekryterad från 12 oktober.
· Beslut om detaljorganisationen tas 12 oktober. Dessförinnan

informeras arbetsutskottet den 3 oktober.
· Upphandling av nytt hyressystem är påbörjad
· Fastighetsavdelningen ska ta fram en ny, strategisk underhållsplan för

fastigheterna, både på längre sikt och kortare.

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §124 Dnr: FA.2017.8

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämnden tar del av följande meddelanden:

· Kf 2017-08-30 §107 Program för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare inkl styrdokument

· Kf 2017-08-30 §109 Ansökan om utökad budget från fastighet- och
servicenämnden samt försäljning av pelletsanläggning till Gislaved
Energi AB

· Kf 2017-08-30 §104 Valärende, entledigande av ersättare i fastighet-
och servicenämnden samt val av ny ersättare

· Ks 2017-09-11 §25 Planeringsdirektiv 2018 - 2021 samt utblick 2019
och framåt, fastighet- och servicenämnden

· Ks 2017-09-13 §242 Försäljning av fastighet, Godsmagasinet i Reftele
· Klagomål, beröm och synpunkter som inkommit till förvaltningen via

systemet Tyck till på kommunens hemsida till och med 2017-09-19
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-20 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §125 Dnr: FA.2017.9

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut anmäls:

Av fastighet- och servicechef Patrik Johansson fattade beslut i
upphandlingsärenden:

· Elbilar daterade 2017-08-31, tre st (ersätter BML 217, NBF 903, NBJ
518)

· SUV 4x4 daterade 2017-08-31, fyra st (ersätter TLM 863, EYY 834,
JZD 214, NUZ 245)

· Mellanklass kombi gas/bensin daterade 2017-08-3, tre st (ersätter
NCG 852, RUD 122, WDZ 176)

· Avrop Datacenter - NAS genom förnyad konkurrensutsättning av
Kammarkollegiets ramavtal Datacenter 96-88-2015 daterat 2017-09-15

Av avdelningschef Knut Venholen fattat beslut i upphandlingsärende:
· Kalkylator till utredning i arenaprojekt daterat 2017-09-07
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