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Fastighetsförvaltningen Kvarngatan 4, 14.00-15.20

Ledamöter

Anders Pettersson (KD)
Sonia Harr (S)
Per-Ulf Sandström (M)
Daniel Persson (S)

Tjånstgörande ersättare
Glenn Blom (S)
Christer Bergdahl (NS)
Maeda Lisnic (MP)
Rigmor AstrÖm (M)

Tjänstemän

Conny Bergwall, förvaltningschef, Lena Nilsson, Adm chef,
Annika Lindström, sekr

Per-Ulf Sandström (M)
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steringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

mantrådesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

ár*Z'
Ann

Paragrafer

19-24

Pettersson

/"
PÞr-Ulf

ANSLAG/BEVIS
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Fastighetsnämnden

Ärendelista
$ 19 lnformationer

$ 20 Aweckling av Såvast 6:41 ..........

$ 21 Redovisning av delegationsbeslut.

$ 22 Omläggning av tak Stureskolan...............

$ 23 Delårsbokslut januari-augusti och årsprognos ..

$ 24 Arbete med strategiska planen ...............
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Fastighetsnämnden

S l9lnformationer

l. Lean arbete, Bodenraketen

2. Kommunstyrelsens beslut om läsplattor

3, Månadsrapport (delas ut på nämndsmöte)

4. Förvaltningschefens rapport

5. Tid ftir överläggning mellan revisorerna./nämnd

Signatur T{*
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Fastighetsnämnden

S 20 Avveckling av Sävast 6:41

FN 2015/25

Fastig hetsnäm ndens besl ut
Fasti ghetsnämnden ger F asti ghetsförvaltningen i uppdrag att riv a

byggnaderna på fastigheten Sävast 6:41 dä den inte längre erfordras ftir
kommunala ändamåI.

Beskrivning av ärendet
Byggnaden ligger inom fastigheten Sävast 6:41. Nuvarande hyreskontrakt
har upphör och fastigheten är obeboelig då underhållet är kraftigt eftersatt.

Fortsatt nyttjande av Sävast 6:41 som bostadsfastighet är olämpligt av flera
skäI. Det är inte ekonomiskt försvarbart av kommunen att renovera
bostadshus et pä 6:41, i synnerhet då fastigheten, genom planläggning enligt
Plan- och bygglagen (1976 resp 2010) inte bedömts lämplig flor

bostadsändamål.

-Fortsatt nyttjande av Sävast 6:41 som bostadsfastighet förhindrar
kommunens arbete med genomftirande av gällande detaljplan. Det aktuella
området är planlagt som allmän plats, natur och kommunen är

huvudman. Detta innebär, enligt plan- och bygglagen 6 kap 18$, att
kommunen ska iordningsställa den allmänna platsen für att denna ska kunna
användas ftir avsett ändamåI.

Signatur
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Fastighetsnämnden

$ 21 Redovisning av delegationsbeslut
FN 2015/2

Fasti g hetsnämndens besl ut
Fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats i protokoll den 16 september 2015 $ 9.

Sammanfattning
Fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
fastighetsftirvaltningens tj änstemän i enlighet med fastighetsnämndens
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till fastighetsnämnden.

Personalärenden
o Anställning av chef till marknad/lokalplanering Jonas Johansson 10

augusti enligt punkt 1:1 i delegationsordningen.

o Anställning av verksamhetsvaktmästare Joakim Andersson 25 maj
2015 enligt punkt l:2 i delegationsordningen.

o Anställning av drifttekniker Tommy V/ikström 31 augusti 2015 enligt
punkt I:2 i delegationsordningen.

Upphandling
r Tilldelning av entreprenad till Quadro för ombyggnation av

Bergbacka enligt punkt 3:1 i delegationsordningen.

Administrativa frågor
o Nytt 5 årigt avtal med Pionjären, avtalet utökas med 410 kvm für

gymnasieskolans byggprogram, avser undervisningslokaler och
kontor für gymnasieskolans byggprogram, gäller from ll7 2015 -
2020-06-30 med 9 månaders uppsägningstid enligt punkt 4:3 i
delegationsordningen.
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Fastighetsnämnden

S 22 Omläggning av tak Stureskolan
20r5126

Fastig hetsnäm ndens besl ut
Fastighetsnämnden omfü rdelar 700 tkr från investeringsproj ekf 17 64002

Sandenskolan till takomläggning på del av Stureskolan.

Beskrivning av ärendet
Ombyggnadsentreprenaden av Sandenskolan är slutbesiktad och det kvarstår
vissa mindres åtgärder, prognosen for investeringen ett överskott på 800 tkr.
Fastighetsftirvaltningen har påbörjat akuta reparationer på Stureskolan då

taket läker på vissa delar av fastigheten. Under pågående arbete upptäcktes
ytterligare skador då plåttaket öppnades. Bedömd reparationskostnad är 700
tkr.
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Fastighetsnämnden

S 23 Delårsbokslut januari-august¡ och årsprognos
20r5127

Fasti g hetsnäm ndens besl ut
Delarsrapporten och årsprognosen godkänns

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari - augusti 2015 samt årsprognos.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsftirvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden 2015-01-01
till 2015-08-3 1 samt helårsprognos ftjr 2015. Fastighetsnämndens prognos
visar ett överskott mot budget. Överskottet beror dels på högre hyresintäkter
och dels pâ att kostnaderna ft)r planerat underhåll är lägre än budget, då vissa
åtgärder genomförs under hösten.

Delges
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
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Fastighetsnämnden

S 24 Arbete med strategiska planen
2015/30

Fastig hetsnäm ndens besl ut
Fastighetsnämnden har extra möte för att arbeta med verksamhetsplanen

den 30 september kl L3.00-17.00

Beskrivning av ärendet
Fastighetsnämnden ska arbeta fram en verksamhetsplan för 2016, till alla
målindikatorer i nämndens styrkort ska det tas fram aktiviteter. Arbetet bör
fürdigställas under oktober och ska beslutas av nämnden i november.

/ Expedierat


