
 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Fastighetsnämnden 
 

Sida 
1 (14) 

 Sammanträdesdatum 2012-09-26 

  
 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00 – 9.30 

 

 Beslutande Clas Ebbeson (M) 
Marcus Ingelsbo (M) 
Lisbeth Åkestrand (M) 
Lars-Erik Nyström (C) 
Kenth Johansson (C) 
Agne Sahlin (S) 
Inga-Lill Svanberg (S) 
Sören Svensson (S) 
Lars Jäderström (S) 
 
 
 
 
 
 
 

 Övriga deltagande Dan Ekeberg (S)  
Mikael Fröler, fastighetschef  
Ewy Olsson, sekreterare  
  
  
  
  
  
  
  
   

 Utses att justera Agne Sahlin (S) 
 Justeringens 
 plats och tid 

Fastighetskontoret måndagen den 1 oktober 2012 kl 13.00 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer 112 - 123 

Ewy Olsson 
  

Ordförande …………………………………………………………………… 
 

Clas Ebbeson (M)  
  

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

Agne Sahlin (S)  

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

 Organ Fastighetsnämnden 

 Sammanträdesdatum 2012-09-26  Paragrafer 112 - 123 

 Datum för 
 anslags uppsättande 2012-10-02 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2012-10-26 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Fastighetskontoret, Gula Huset 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Ewy Olsson 
   Utdragsbestyrkande 

   
 
 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
2 

 2012-09-26  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §112   Dnr:  FA.2012.47   290 
  
Solrosens förskola, ny diskmaskin och ombyggnad av diskrum   
Medelsanvisning 
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beställt en ny diskmaskin och ombyggnad av 
diskrummet på Solrosens förskola i Anderstorp. 
 
Ombyggnaden innebär installation och ändrad placering av en större 
huvdiskmaskin med ändrad placering av inmatningsbänkar samt nya 
utmatningsbänkar. Ombyggnaden innbär även förändringar i ventilation, el och 
rördragningar. Fastighetskontoret har beräknat kostnaden till totalt 130 000 kr 
vilket ger en hyreshöjning med ca 14 000 kr/år. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beställning daterad 2012-08-30 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-09-11 
Förvaltningsritning 
Arbetsutskottets förslag 2012-09-12 §92 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56002 (Köksutrustning skolor) anvisa 130 000 kr till ny 

diskmaskin och ombyggnad av diskrum på Solrosens förskola (projekt 
56783). 

 
 
Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Solrosens förskola 
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Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 
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 2012-09-26  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §113   Dnr:  FA.2012.48   290 
  
Strandsnäs förskola, nya diskmaskiner   
Medelsanvisning 
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beställt installation av snabbgående 
diskmaskiner i de fyra avdelningsköken på Strandsnäs förskola i Smålandsstenar. 
Fastighetskontoret beräknar kostnaden till ca 25 000 kr/kök dvs totalt 100 000 kr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beställning daterad 2012-09-03 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-09-11 
Förvaltningsritning 
Arbetsutskottets förslag 2012-09-12 §93 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56002 (Köksutustning skolor) anvisa 100 000 kr till fyra 

diskmaskiner på Strandsnäs förskola (projekt 56784). 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Strandsnäs förskola 
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Fastighetsnämnden 
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 2012-09-26  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §114   Dnr:  FA.2012.49   291 
  
Lundåkerskolan, automatiska dörröppnare   
Medelsanvisning 
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beställt automatiska dörröppnare till fyra 
dörrar på Lundåkerskolan i Gislaved. De aktuella dörrarna är tunga s.k. 
branddörrar som är svåra att öppna för elever med funktionshinder. 
 
Dörröppnarna kostar ca 20 000 kr/st och fastighetskontoret föreslår att 
fastighetsnämnden anvisar 80 000 kr till projektet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beställning daterad 2012-08-30 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-09-11 
Arbetsutskottets förslag 2012-09-12 §94 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56005 (Ökad tillgänglighet för handikappade) anvisa 80 000 kr 

till fyra automatiska dörröppnare på Lundåkerskolan (projekt nr 56785). 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Lundåkerskolan 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 
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 2012-09-26  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §115   Dnr:  FA.2012.50   291 
  
Töråsskolan, nytt kylrum och sophantering   
Medelsanvisning 
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beställt ombyggnad av tillagningsköket på 
Töråsskolan i Anderstorp för att få ett större kylrum. Man har också beställt 
uppförande av ett miljöhus för sortering och hantering av torra sopor såsom 
papper, glas, metall, plast m.m.  
 
Ombyggnaden görs genom att man ianspråktar en del av det kylda soprummet 
och på så sätt får ett större kylrum. Fastighetskontoret beräknar kostnaden för 
ombyggnaden till ca 110 000 kr och ytterligare 100 000 kr för miljöhuset.  
 
 
Beslutsunderlag 
Beställning daterad 2012-08-30 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-09-11 
Förvaltningsritning 
Arbetsutskottets förslag 2012-09-12 §95 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande) anvisa 210 000 kr 

till nytt kylrum och miljöhus vid Töråsskolan (projekt 56786). 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Töråsskolan 
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Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 
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 2012-09-26  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §116   Dnr:  FA.2012.51   290 
  
Sörgårdens förskola, ny diskmaskin till avd Asken   
Medelsanvisning 
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beställt en ny snabbgående diskmaskin till 
avdelning Asken på Sörgårdens förskola i Gislaved. Asken ligger i en annan 
byggnad än tillagningsköket varför det skulle underlätta hanteringen av porslin och 
annat om diskningen kan göras på avdelningen. 
 
Fastighetskontoret beräknar kostnaden till 25 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Beställning daterad 2012-09-03 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-09-11 
Förvaltningsritning 
Arbetsutskottets förslag 2012-09-12 §96 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56002 (Köksutrustning skolor) anvisa 25 000 kr till ny 

diskmaskin på avdelning Asken, Sörgårdens förskola (projekt 56787). 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Sörgårdens förskola 
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Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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 2012-09-26  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §117   Dnr:  FA.2012.53   290 
  
Nyckelpigans förskola, nytt staket   
Medelsanvisning 
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beställt utbyte av ett äldre trästaket mot 
ett nytt trådstaket vid Nyckelpigans förskola i Reftele. Det gamla staket är så lågt 
att barnen kan klättra över det vilket flera föräldrar också påpekat. 
 
Kostnaden för ett nytt staket beräknas till 96 500 kr. En del av kostnaden kan 
anses som underhåll men fastighetskontoret föreslår att 65 000 kr anvisas från 
projekt 56006. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beställning daterad 2012-09-06 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-09-07 
Arbetsutskottets förslag 2012-09-12 §97 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56006 (Förbättringar i utemiljö) anvisa 65 000 kr till nytt 

trådstaket vid Nyckelpigans förskola (projekt 56788). 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Nyckelpigans förskola 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
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 2012-09-26  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §118   Dnr:  FA.2007.148   289 
  
Förändringar av hissar    
Omföring av medel 
  
Ärendebeskrivning 
På Åsenskolan i Anderstorp finns två hissar i hus D som saknar automatiska 
dörröppnare. Fastighetskontoret har fått synpunkter från föräldrarna till ett barn 
med funktionshinder att detta borde åtgärdas. 
 
Fastighetskontoret föreslår därför att medel förs om från projekt 56005 (Ökad 
tillgänglighet för handikappade) till det pågående projektet 56603 (Ombyggnad av 
hissar). Kostnaden för automatiska dörröppnare i de två hissarna beräknas till 
66 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2012-09-12 §98 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att uppdra till fastighetskontoret att installera automatiska dörröppnare i 

hissarna och att omföra 66 000 kr mellan projekten i enlighet med förslaget. 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Åsenskolan 
 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
9 

 2012-09-26  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §119   Dnr:  FA.2011.55   289 
  
Naturgasavtal   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret har fört en diskussion med E.ON angående leverans av gas till 
kommunens fastigheter. Tidigare har naturgas varit enda alternativet då tillgången 
på biogas varit begränsad. Nu finns dock möjligheten att få biogas till 13 
anläggningar i kommunen.  
 
Enligt klimatstrategin ska minst 1/3 av den totala gasanvändningen utgöras av 
biogas. Med förslaget till avtal kommer andelen biogas att uppgå till ca 40 % men 
när Demenscentrum vid Blomstervägen läggs över till fjärrvärme våren 2013 
minskar andelen till ca 33 %. 
 
Avtalet föreslås gälla från 2012-10-01 till 2014-12-31 med undantag av två 
anläggningar, dels Demenscentrum där avtalet upphör 2013-05-31, dels 
Åtteråsskolan där avtalet upphör 2013-09-30 för att anpassas till övriga avtal i 
Smålandsstenar. 
 
Ekonomiskt innebär avtalet att gaspriset är fast under avtalsperioden till 69,97 
öre/kWh. Det innebär, för de flesta fastigheter, en sänkning av nuvarande pris 
med ca 5 öre. Naturgaspriset ligger för närvarande ca 5 öre lägre än biogas. 
 
Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden tecknar biogasavtal med E.ON. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-09-10 
Förslag till Biogasavtal 
Arbetsutskottets förslag 2012-09-12 §100 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att teckna biogasavtal med E.ON Försäljning Sverige AB avseende 13 

fastigheter.  
 
 
 
Expedieras till: 
   

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 
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 2012-09-26  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §120   Dnr:  FA.2012.18   042 
  
Ekonomisk rapport 2012   
Delårsbokslut nr 2 samt prognos 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen Mikael Fröler redogör för delårsbokslut 2 och prognos för hela 
2012. Delårsbokslutet omfattar tiden till och med 2012-08-31. 
 
Resultatet för perioden är underskott med ca 630 tkr jämfört med periodiserad 
budget. Prognosen för hela året är underskott med ca 1 mnkr. 
 
Fastighetsnämndens hyresintäkter beräknas bli ca 2 mnkr högre än budget. Det 
beror i huvudsak på att fastigheten vid Gisle förvärvats och att lokalerna hyrs ut 
till Stiftelsen Gisleparken m fl. Även kostnaderna ökar. Förutom kostnaderna för 
Gisleparken har nämnden fortfarande kostnader för den provisoriska 
vårdcentralen i Smålandsstenar. Under hösten kommer även kostnader för 
beslutade rivningar. Kapitalkostnaderna blir sannolikt lägre än budgeterat. 
Verksamhetsservice beräknas ge ett mindre överskott.  
 
Mikael Fröler redogör också för några pågående större investeringsprojekt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2012-08-31 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att fastställa delårsbokslut 2 och prognosen och överlämna dem till 

kommunstyrelsen. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 
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 2012-09-26  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §121   Dnr:  FA.2012.54   100 
  
Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete   
Yttrande 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden har fått tillfälle att avge yttrande över Handlingsprogram för 
olycksförebyggande arbete. Fastighetschefen Mikael Fröler har utarbetat ett 
förslag till yttrande:  
 

Kommunens folkhälsoråd i samarbete med räddningstjänsten har utarbetat ett 
förslag till handlingsplan för olycksförebyggande arbete. Bakgrunden är lagen om 
skydd mot olyckor (LSO), som lägger ett ansvar på kommunerna att förebygga 
olyckor, både som kommun och som verksamhetsutövare och fastighetsägare. Ett 
särskilt ansvar är att förebygga bränder och skador till följd av bränder. 
 
Visionen på lång sikt är ett olycksfritt samhälle. 
 
Fastighetsnämnden anser att de avgränsningar som folkhälsorådet gjort är rimliga. 
 
När det gäller säkerhetsmål och prestationsmål anser fastighetsnämnden att man 
bortsett från en av de större orsakerna till bränder nämligen el och elsäkerhet. 
Det finns många åtgärder som kan genomföras till exempel installation av 
jordfelsbrytare, periodiska kontroller etc. 
 
Därutöver bör även fastighetsnämnden involveras i arbetet med 
brandskyddspolicy (1.1), antingen som ansvarig eller i samverkan med 
kommunstyrelsen. 
 
Även avseende alkolås (2.5) bör fastighetsnämnden, som fordonsansvarig i 
kommunen, involveras. 
 
Belysningen på vägar (2.12) är uppmärksammad men belysning är också viktigt på 
parkeringsplatser, skolgårdar och i utemiljöer inom äldreomsorgen med flera 
platser som fastighetsnämnden ansvarar för. 
 
När det gäller vatten och is bör man också observera risken med fallande istappar 
och snöras från tak. 
 
Under fall och lekutrustning (5.4) är tekniska kontoret ansvarig men sannolikt har 
fastighetsnämnden flertalet lekredskap inom sitt ansvar på skolor och förskolor. 
Dessutom bör prestationen kompletteras med att lekredskapen ska besiktigas en 
gång per år av godkänd besiktningsman. 
 
Halkrisker (5.5) bör kompletteras med halkrisk på kommunala fastigheter med 
fastighetsnämnden som ansvarig. 
 
Beslutsunderlag 
Utkast, Handlingsprogram för olycksförberedande arbete 
Ks 2012-06-05 §204 
Tjänsteskrivelse  
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att anta fastighetskontorets förslag till yttrande som eget och överlämna det till 

kommunstyrelsen.  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

§121 (forts) 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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 2012-09-26  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §122   Dnr:  FA.2012.3   009 
  
Information från fastighetskontoret   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen Mikael Fröler redogör för aktuella frågor: 
 

• Sjukstatistik för första halvåret 2012 
 

• Kommunhälsan har genomfört Hälsoprofiler och Arbetsplatsprofiler för 
all personal vid fastighetskontoret och jämfört resultaten med de 
undersökningar som genomfördes 2010. 

 
• Försök med tre olika medel för att rengöra kommunhusets fasad pågår 

och ska utvärderas om ca fyra månader. 
 

• Nya befolkningssiffror för kommunen visar att antalet innevånare 
fortsätter att minska. 

 
I anslutning till sammanträdet besöker fastighetsnämnden de ombyggda 
hemkunskapslokalerna på Lundåkerskolan, en skadad stödmur på Gärdesskolan 
samt Musiktorget vid Konsertsalen.  

 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
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Fa §123   Dnr:  FA.2012.4   009 
  
Meddelanden   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden: 
 

• Kf 2012-08-30 §113 Begäran från Arbetsmarknadsorganisationen om 
utökad ram fr o m 2013 avseende ökade hyreskostnader 

 
• Ksemu 2012-09-11 §52 Budget 2013 med utblick till 2017 – 

Fastighetsnämnden 
 

• Ks 2012-09-11 §305 Riktlinjer för Webbpublicering av protokoll i 
Gislaveds kommun 

 
 

 
 


