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1 (22) 

 Sammanträdesdatum 2012-12-19 
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Clas Ebbeson (M)  
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   Utdragsbestyrkande 

   
 
 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
2 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §169   Dnr:  FA.2012.66   291 
  
Bureskolan, uppsättning av ljudabsorbenter   
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beställt uppsättning av ljudabsorbenter i 
kontor A217 på Bureskolan i Burseryd. Fastighetskontoret beräknar kostnaden 
för ljudabsorbenter till 500 kr/m2, rummet på Bureskolan är 9 m2.  
 
Åtgärden är hyreshöjande men då kostnaden är såpass låg, 4 500 kr, kommer den 
att bokföras som en förbättring (aktivitet 6118) och inga särskilda medel behöver 
anvisas.  
 
Beslutsunderlag 
Beställning daterad 2012-11-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-23 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §143 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att sätta upp ljudabsorbenter i rum A217 på Bureskolan i enlighet med 

beställningen. 
 
 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Bureskolan 
Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
3 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §170   Dnr:  FA.2012.67   291 
  
Villstadskolan, uppsättning av ljudabsorbenter   
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beställt uppsättning av ljudabsorbenter i sal 
B212 i Villstadskolan i Smålandsstenar. Fastighetskontoret beräknar kostnaden till 
500 kr/m2. Den aktuella salen är 60 m2, kostnaden är alltså 30 000 kr. 
Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden anvisar medel till åtgärden. 
 
Beslutsunderlag 
Beställning daterad 2012-11-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-23 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §144 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande) anvisa 30 000 kr till 

uppsättning av ljudabsorbenter i Villstadskolans sal B212 (projekt 56800). 
 
 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Villstadskolan 
Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
4 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §171   Dnr:  FA.2012.68   290 
  
Solrosens förskola, uppsättning av ljudabsorbenter   
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beställt uppsättning av ljudabsorbenter i två 
rum på Solrosens förskola i Anderstorp. Fastighetskontoret beräknar kostnaden 
för ljudabsorbenter till 500 kr/m2, rummen på Solrosen är tillsammans 13 m2.  
 
Åtgärden är hyreshöjande men då kostnaden är såpass låg, 6 500 kr, kommer den 
att bokföras som en förbättring (aktivitet 6118) och inga särskilda medel behöver 
anvisas.  
 
Beslutsunderlag 
Beställning daterad 2012-11-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-23 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §145 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att sätta upp ljudabsorbenter i två rum på Solrosens förskola i enlighet med 

beställningen. 
 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Solrosens förskola 
Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
5 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §172   Dnr:  FA.2012.69   290 
  
Lyckås förskola, uppsättning av ljudabsorbenter   
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beställt uppsättning av ljudabsorbenter i ett 
antal toaletter och rum på Lyckås förskola i Anderstorp. Fastighetskontoret 
beräknar kostnaden till 500 kr/m2. De aktuella rummen är totalt 50 m2, kostnaden 
är alltså 25 000 kr. Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden anvisar 
medel till åtgärden. 
 
Beslutsunderlag 
Beställning daterad 2012-11-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-23 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §146 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande) anvisa 25 000 kr till 

uppsättning av ljudabsorbenter på Lyckås förskola (projekt 56801). 
 
 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Lyckås förskola 
Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
6 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §173   Dnr:  FA.2012.70   291 
  
Törås förskola, uppsättning av ljudabsorbenter   
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beställt uppsättning av ljudabsorbenter i 
toalett och tvättrum på Törås förskola i Anderstorp. Fastighetskontoret beräknar 
kostnaden för ljudabsorbenter till 500 kr/m2, rummen på Törås är tillsammans 7 
m2.  
 
Åtgärden är hyreshöjande men då kostnaden är såpass låg, 3 500 kr, kommer den 
att bokföras som en förbättring (aktivitet 6118) och inga särskilda medel behöver 
anvisas.  
 
Beslutsunderlag 
Beställning daterad 2012-11-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-23 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §147 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att sätta upp ljudabsorbenter i två rum på Törås förskola i enlighet med 

beställningen. 
 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Törås förskola 
Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
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 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §174   Dnr:  FA.2012.71   291 
  
Sörgårdsskolan, uppsättning av ljudabsorbenter   
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beställt uppsättning av ljudabsorbenter i två 
fritidshem på Sörgårdsskolan i Gislaved. Fastighetskontoret beräknar kostnaden 
till 500 kr/m2. De aktuella lokalerna är totalt 76 m2, kostnaden är alltså 38 000 kr. 
Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden anvisar medel till åtgärden. 
 
Beslutsunderlag 
Beställning daterad 2012-11-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-23 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §148 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande) anvisa 38 000 kr till 

uppsättning av ljudabsorbenter på Sörgårdsskolan (projekt 56799). 
 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Sörgårdsskolan 
Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
8 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §175   Dnr:  FA.2010.16   293 
  
Lugnet, installation av sprinkleranläggning   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56656, Lugnet – 
installation av sprinkleranläggning. 
 
Fastighetsnämnden har i april 2010 anvisat medel för installation av sprinkler till 
Lugnet. Installationen genomfördes under 2010 då även en ny vattenservis las in 
till Lugnet. För att minimera markarbeten drogs ledningen till ett garage istället för 
direkt in i apparatrummet. Det innebar att garaget inte kunde användas för avsett 
ändamål. Därför utökades projektet med en ny carport och extra medel 
anvisades. Homesafe Scandinavia AB antogs som entreprenör efter ett anbud på 
520 000 kr. 
 
Totalt var den budgeterade kostnaden 820 000 kr, slutlig kostnad är 808 557 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §149 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56656 och återföra överskottet 

11 443 kr till projekt 56010 (Brandskyddsåtgärder).  
 
 
Expedieras till: 
Socialförvaltningen 
Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
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 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §176   Dnr:  FA.2010.32   295 
  
Kommunhuset, ombyggnad i matsal och lönekontor m.m.   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56678, Kommunhuset – 
ombyggnad i matsal och lönekontor m.m. 
 
Ombyggnad av kommunhusets matsal för att anpassas till personal som har med 
sig egen lunch. Dessutom omfattar projektet en ombyggnad av lönekontoret till 
ett mindre kontorslandskap. En mindre ombyggnad med en kaffehörna i anslutning 
till den nya datasalen på entréplan gjordes också.    
 
Ombyggnaden genomfördes 2010. Beräknad kostnad var 253 000 kr, slutlig 
kostnad är 198 346 kr. Överskottet beror på att en del kostnader bokförts som 
underhåll. 
 
Beslutsunderlag 
Ritning A-46.0-101 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §150 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56678 och återföra överskottet 

54 654 kr till projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande). 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret 
Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
10 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §177   Dnr:  FA.2011.25   293 
  
Gislows dagcentral, nytt frysrum   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56707, Gislows 
dagcentral – installation av nytt frysrum. 
 
Projektet genomfördes efter att bygg- och miljöförvaltningen riktat kritik mot att 
några frysboxar var placerade i ett fläktrum. Ombyggnaden genomfördes 2011. 
Kostnaden var beräknad till 135 000 kr, slutlig kostnad är 138 210 kr. Den något 
högre kostnaden beror på fuktskador och att mer undertak behövde bytas. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §151 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56707 och anvisa underskottet 3 210 

kr från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande). 
 
 
Expedieras till: 
Socialförvaltningen 
Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
11 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §178   Dnr:  FA.2010.17   293 
  
Solbacka, ombyggnad av personalrum   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56685, Solbacka – 
ombyggnad av personalrum. 
 
Projektet föranleddes av kritik från Bygg- och miljöförvaltningen avseende att 
personalen på Solbacka behövde passera storkökets serveringsgång för att komma 
till personalrummet. Man bedömde att det fanns risk för spridning av bakterier in 
till köket. 
 
Ombyggnaden som gjordes 2010 innebar att en separat passage till 
personalrummet  skapades genom att riva ett städutrymme och sätta in en ny 
dörr. Kostnaden beräknades till 78 000 kr, slutlig kostnad är 78 845 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §152 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56685 och anvisa underskottet 845 

kr från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande). 
 
 
 
Expedieras till: 
Socialförvaltningen 
Ekonomienheten  

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
12 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §179   Dnr:  FA.2012.75   299 
  
Bostadshus i Klo, installation av vatten   
  
Ärendebeskrivning 
Kommunen har under hösten 2012 förvärvat fastigheten Klo 1:11. I samband med 
köpet fanns en annan spekulant som gärna köpt huset men nu i stället hyr det av 
kommunen.  
 
Byggnaden är i ganska dåligt skick men standarden accepteras av hyresgästen som 
även kommer att rusta upp den på egen bekostnad. Även vattnet är undermåligt 
och en ny brunn behöver borras. Den investeringen föreslår fastighetskontoret att 
fastighetsnämnden gör. Enligt offert kommer installationen att kosta 75 000 kr. 
Med tillägg för oförutsett föreslår fastighetskontoret att 80 000 kr anvisas. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §153 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande) anvisa 80 000 kr till 

installation av vatten på fastigheten Klo 1:11(projekt 56798). 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
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 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §180   Dnr:  FA.2011.56   295 
  
Gisleparken, ombyggnad för restaurang- och livsmedelsprogrammet   
  
Ärendebeskrivning 
Kommunen har tidigare köpt in fastigheten Gislaved 2:73 där Gisleparken är 
belägen. Avsikten är att ordna lokaler för gymnasiets restaurangprogram samt för 
dansinriktningen på det estetiska programmet. Dessutom vill kommunen skapa ett 
kulturhus där kultur- och nöjesinriktad verksamhet kan inrymmas. Verksamheten 
vänder sig i första hand till en yngre målgrupp men ska också vara en given 
mötesplats för alla kommunens innevånare. 
 
Fastighetsnämnden har i uppdrag att projektera och bygga ”Mötesplats GISLE”. 
 
Projekteringen har föregåtts av en ”generalplan” för hela projektet för att få en 
helhetssyn på nödvändiga om- och tillbyggnader.  
 
Projektet är uppdelat i olika etapper. Den första etappen avser ombyggnad för 
köket till ett kombinerat restaurangkök för både Gislaveds gymnasiums 
restaurangprogram och stiftelsen Gisleparken. Dessutom ingår en tillbyggnad för 
ungdomens kulturhus. Etapp två avser lokaler för gymnasiets estetiska program, i 
huvudsak för dans. Gisleparkens lokaler för evenemang och konserter får nya 
lokaler i etapp tre. I etapp fyra avslutas projektet med en teatersalong, 
utställningslokaler och föreningslokaler. Totalt beräknas projektet kosta 172,5 
mnkr i dagens kostnadsläge och genomföras under 5 – 10 år. 
 
Första etappen är projekterad och fastighetskontoret har begärt in anbud för 
byggnationen. I budget för etappen är avsatt 48,5 mnkr under 2013 och 2014. 
Under projekteringen har flera förändringar gjorts i förhållande till generalplanen. 
Till viss del innebär det en förskjutning mellan etapperna så att arbeten som ingår i 
etapp två utförs under etapp ett. Dessutom har en ny transformatorstation 
tillkommit liksom omläggning av värmekulvert. 
 
Den första etappen är satt under betydande tidspress då restaurangköket måste 
vara klart till höstterminens början 2013. Ungdomens kulturhus färdigställs i 
början av 2014. För att underlätta byggprocessen har byggnationen handlats upp 
som en generalentreprenad. Det medför normalt lite högre priser än en delad 
entreprenad. 
 
Efter utvärdering av anbud beräknar fastighetskontoret den totala kostnaden för 
etapp ett till 58,5 mnkr. Det innebär att fastighetsnämnden behöver ianspråkta 8 
mnkr som är avsatta för kommande etapper. 
 
Innan entreprenör kan antas ska kommunstyrelsen lämna igångsättningstillstånd till 
projektet. 
 
Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden begär igångsättningstillstånd för 
etapp 1 avseende mötesplats Gisle och att, under förutsättning att igångsättnings-
tillstånd beviljas, anta entreprenör nr 002 för om- och tillbyggnad av Gisleparken 
etapp 1. 
 
Beslutsunderlag 
Anbudssammanställning daterad 2012-12-17 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-12-18 
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Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 
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 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §180 (forts) 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att begära igångsättningstillstånd och möjlighet att ianspråkta ytterligare 8 mnkr 

för etapp 1 avseende mötesplats Gisle samt 
 
att under förutsättning att igångsättningstillstånd beviljas, anta entreprenör nr 

002 för om- och tillbyggnad av Gisleparken, etapp 1. 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kulturnämnden 
Stiftelsen Gisleparken 
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Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
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 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §181   Dnr:  FA.2011.13   289 
  
Fastighetsadministration   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämndens objektlista är uppdelad efter funktioner och objektnumren 
följer funktion och orter. Normalt är indelning stabil och bör inte ändras mer än 
absolut nödvändigt. 
 
Fastighetschefen Mikael Fröler redogör nu i en tjänsteskrivelse för ett förslag till 
ändring av objektnummer på ett antal fastigheter där verksamheten är förändrad,  
 
Fastighetskontoret föreslår följande förändringar: 
 

• objekt 61104 Västboskolan flyttas till förvaltningsfastigheter, AMO-
huset 

• objekt 61302 Johan Orre skolan flyttas till förvaltningsfastigheter, 
Johan Orre 

• objekt 62415 Kastanjegården utgår och alla aktiviteter bokförs på 
65411,vårdcentralen i Reftele 

• objekt 62611 Skolgatans förskola förs till saneringsfastigheter 
• objekt 64605 PRO-lokalen Malmen i Smålandsstenar förs till 

hyresfastigheter 
• objekt 65112 Fifflaryd 1:62 förs till saneringsfastigheter 
• objekt 65204 Lunden förs till saneringsfastigheter 
• objekt 65307 Högalid förs till saneringsfastigheter 
• objekt 65404 Larsbo förs till saneringsfastigheter 
•  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §155 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att genomföra förändringar av objektnummer i enlighet med 

fastighetskontorets förslag. 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
16 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §182   Dnr:  FA.2012.73   019 
  
Strategi för internationell samverkan i Gislaveds kommun   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden har, tillsammans med andra nämnder, beretts möjlighet att 
yttra sig över ett förslag till strategi för internationell samverkan i Gislaveds 
kommun. 
 
Fastighetschefen Mikael Fröler har gjort ett förslag till yttrande: 
 
Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds 
kommuns internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete ska bedrivas och ger 
underlag för prioritering. Strategin är kommunövergripande och ska utgöra 
grunden för det arbete som bedrivs i styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag i 
kommunen. Genom att fastställa prioriterade områden, mål, ansvars- och 

arbetsfördelning samt vilka verktyg som ska användas ökar förutsättningarna för 
att bedriva ett effektivt och framgångsrikt arbete som motsvarar kommunens 
behov. 
 
Fastighetsnämnden anser att strategin är bra och nödvändig med tanke på att 
utvecklingen går mot ökat internationellt samarbete och att det sker på många 
olika nivåer i samhället. Det är också positivt att strategin öppnar upp för ökat 
internationellt utbyte. 
 
Det finns dock en utveckling inom kommunen avseende särskilda 
förvaltningsövergripande funktioner, projekt etc. Varje förvaltning ska ha en 
kontaktperson som också förväntas arbeta aktivt med respektive fråga. Det 
innebär nya arbetsuppgifter för administrationen. Det är dock naturligt att 
organisera arbetet med kontaktpersoner. Men man ska vara medveten om att fler 
arbetsuppgifter tillkommer och att det också kräver resurser. 
 
Beslutsunderlag 
Internationell strategi daterad 2012-08-27 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-28 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §156 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till yttrande som eget och överlämna det till 

kommunstyrelsen. 
 
 
Expedieras till: 
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Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
17 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §183   Dnr:  FA.2012.74   019 
  
Handlingsprogram för räddningstjänst   
  
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten har gjort ett förslag till handlingsprogram för räddningstjänst 
eftersom det är föreskrivet i lag om skydd mot olyckor. I programmet ska 
kommunen ange målet för verksamheten samt de risker som finns i kommunen 
som kan leda till räddningsinsatser. Även kommunens förmåga och resurser ska 
anges både befintliga och de som man avser att skaffa. 
 
Fastighetschefen Mikael Fröler har gjort ett förslag till yttrande: 
 
Fastighetsnämnden anser att handlingsplanen ger en bra bild av förutsättningarna i 
Gislaveds kommun. Målsättningen är ambitiös och leder till att nuvarande 
organisation bibehålls vilket fastighetsnämnden tycker är positivt. Huvuddelen av 
nämndens fastighetsbestånd ligger inom de delar som kan nås inom 10 minuter 
från larm. Endast fastigheter i Broaryd, Öreryd och Ås ligger utanför. Med tanke 
på kommunens försäkringar och det brandskydd som installeras i fastigheterna är 
det angeläget att man bibehåller och ständigt förbättrar sin förmåga. 
 
Planen behandlar också möjligheterna för vatten till anläggningar. Kommunen har 
en ambition att installera sprinkler i äldreboenden. Det förutsätter att VA -
systemet har tillräcklig kapacitet. En plan för brandvattenförsörjning bör därför 
upprättas så snart som möjligt. 
 
Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden tillstyrker förslaget till 
handlingsprogram för räddningstjänst. 

 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för räddningstjänst 2012 – 2015 
Tjänsteskrivelse 2012-12-05 
Arbetsutskottets förslag 2012-12-05 §157 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att tillstyrka handlingsprogram för räddningstjänst.  
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
18 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §184   Dnr:  FA.2012.18   042 
  
Ekonomisk rapport 2012   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen Mikael Fröler redogör för budgetuppföljning per 2012-11-30 och 
för en prognos för hela året.  
 
Det operiodiserade resultatet för årets första elva månader är överskott med 
drygt 10,5 mnkr. Under hösten har principen för ersättning från försäkringsbolag 
förtydligats. Ersättningen ska inte bokföras som investeringsbidrag utan i 
resultaträkningen för året. Det innebär en engångsersättning för 
fastighetsnämnden på ca 4,5 mnkr för lärarbostäderna i Reftele. Samtidigt innebär 
överenskommelsen med Landstinget en engångskostnad på 1,3 mnkr och att 
AMO- huset ska skrivas ned med ca 1,4 mnkr. Slutligen kommer 
underhållskostnaden för Västboskolan att bli högre än beräknat. 
Fastighetskontoret beräknar därför ett resultat i enlighet med budgeten för 2012, 
vilket innebär +/- 0. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per 2012-11-30 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
   

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
19 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §185   Dnr:  FA.2012.3   009 
  
Information från fastighetskontoret   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen Mikael Fröler redogör för aktuella frågor och projekt: 
 

• Projekteringen av kommunhuset pågår och handlingarna kommer att gå ut 
på anbudsräkning i början av 2013. Planlösningar samt principlösningar av 
ny hiss och inredning i sessionssalen presenteras. 

• Projekteringen av Nordinskolan är inne i slutskedet och projektet lämnas 
ut för anbudsräkning efter julhelgen. I anslutning till projektet diskuteras 
en förändring av parkeringsplatsen i anslutning till sporthallen. 

• Kommunens IT-enhet har inventerat datanät, trygghetslarm mm i 
vårdfastigheter. Man konstaterar att situationen är dålig och att det krävs 
insatser på flera fastigheter. 

• Kommunala pensionärsrådet har i skrivelse framfört behov av 
dörröppnare vid trygghetsboende. 

• Fastighetskontoret avser att handla upp rivning av en bostadsfastighet vid 
Östra Järnvägsgatan och vårdcentralen i Smålandsstenar, en uthusbyggnad 
vid Gislegatan och AMO huset i Gislaved samt en industribyggnad i 
Anderstorp. 

 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
   

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
20 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §186   Dnr:  FA.2012.4   009 
  
Meddelanden   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden: 
 

• Kf 2012-11-22 §153 Överenskommelse med Jönköpings läns landsting om 
försäljning av fastigheter och ersättningar 

• Kf 2012-11-22 §171 Budget 2013 med utblick till 2017 
• Kf 2012-11-22 §170 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2013 
• Ksemu 2012-12-11 §75 Lokalutredningen 
• Ks 2012-12-11 §474 Riktlinjer för styrdokument 

_________ 
 
 
Expedieras till: 
   

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
21 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §187   Dnr:  FA.2012.5   002 
  
Delegationsbeslut   
  
Ärendebeskrivning 
Följande delegationsbeslut anmäls: 
 

• Av Mikael Fröler fattade beslut i upphandlingsärenden till och med  
 2012-12-10 

 
__________ 
 
Expedieras till: 
   

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
22 

 2012-12-19  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §188   Dnr:  FA.2012.6   009 
  
Övriga frågor   
  
Ärendebeskrivning 
Marcus Ingelsbo (M) ställer frågor till fastighetschefen apropå en insändardebatt i 
lokalpressen. Elever på Nordinskolan har haft ett projektarbete där man skrivit 
insändare i Värnamo Nyheter och ifrågasatt skötseln av bl. a. duscharna i sim- och 
sporthallens omklädningsrum. 
 
Fastighetschefen Mikael Fröler säger att det främst är ett städproblem och att man 
från fastighetskontorets sida diskuterat saken med fritidsförvaltningens personal 
som sköter det invändiga underhållet. 
 
Marcus Ingelsbo (M) förklarar sig nöjd med svaret. 

 _______ 


