
 

 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Fastighetsnämnden 
 

Sida 
1 (16) 

 Sammanträdesdatum 2011-12-21 
  
 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 08.00 - 11.30 

 
 Beslutande Clas Ebbeson (M) ordförande 

Marcus Ingelsbo (M) 
Lisbeth Åkestrand (M) 
Lars-Erik Nyström (C) 
Kenth Johansson (C) 
Agne Sahlin (S) 
Inga-Lill Svanberg (S) 
Lars Jäderström (S) 
Sören Svensson (S)  
Sven Turesson (KD) ersätter Lars-Erik Nyström 
Thomas Jonsson, ersättare 
Dan Ekberg, ersättare 
Ann-Charlotte Molander, ersättare 
 
 
 
 

 Övriga deltagande Mikael Fröler, fastighetschef  
Yngve Englund, förvaltare, § 138  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

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

Kommunstyrelsekontoret den 28 december 2011, kl 13.00 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. Paragrafer 131 - 144 

Mikael Fröler 
  

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

Clas Ebbesson  
  

Justerande .......................................................................................................................................... 
Agnet Sahlin  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Fastighetsnämnden 

 Sammanträdesdatum 2011-12-21  Paragrafer 131 - 144 

 Datum för 
 anslags uppsättande 2011-12-29 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2012-01-20 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Fastighetskontoret, Gula Huset 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Inger Magnusson 
   Utdragsbestyrkande 
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 2011-12-21  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §131   Dnr:  FA.2011.70   370 
  
 Ramavtal, värme till Solbacka och Ölmestadskolan   
  
Fa §131  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

Fastighetschef Mikael Fröler redogör för förslaget till avtal om värmeleverans 
för fastigheterna Ölmestadskolan och Solbacka i Reftele. Avtalet är ett 
underavtal till befintligt ramavtal. 

 
Beslutsunderlag 
Fastighetsnämndens arbetsutskott daterad den 15 november 2011, § 119 
Underavtal till ramavtal 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtalet med Gislaved Energiring AB om värmeleverans till 

Ölmestadskolan och Solbacka. 
 
 
Expedieras till: 
Gislaveds Energiring AB 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §132   Dnr:  FA.2011.71   370 
  
 Ramavtal, värme till Skattkistan förskola   
  
Fa §132  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

Fastighetschef Mikael Fröler redogör för förslaget till avtal om värmeleverans 
för Skattkistans förskola i Reftele. Avtalet är ett underavtal till befintligt 
ramavtal. 

 
Beslutsunderlag 
Fastighetsnämndens arbetsutskott daterad den 15 november 2011, § 120 
Underavtal till ramavtal 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtalet med Gislaved Energiring AB om värmeleverans till 

Skattkistans förskola i Reftele 
 
 
Expedieras till: 
Gislaveds Energiring AB  
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §133   Dnr:  FA.2011.75   291 
  
 Ängslyckan, ersättning av lekredskap   
 Medelsanvisning  
 
Fa §133  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

För cirka ett år sedan underkändes ett av fastighetskontorets lekredskap på 
Ängslyckan i Ås vid besiktning. Lekredskapet togs då bort och skall nu ersättas.  

 
 I samråd med verksamheten har man kommit fram till vilken sorts 

klätterställning som ska ersätta den gamla. Den gamla sandytan är något för 
liten och bör även grävas ur för att uppfylla dagens krav. Kostnaden för 
klätterställning och urgrävning beräknas till 75 000 kr. 

 
Beslutsunderlag 
Fastighetskontorets tjänstesrkivelse daterad den 28 november 2011 
Fastighetsnämndens arbetsutskott daterad den 6 december 2011, § 123 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56006 (Utemiljö) anvisa 75 000 kr till ersättning av ett 

lekredskap på Ängslyckan i Ås.  
 
 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §134   Dnr:  FA.2011.78   293 
  
 Hagagården, byte av diskmaskin   
 Medelsanvisning  
 
Fa §134  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

Diskmaskinen i köket på Hagagården i Smålandsstenar är gammal och har 
reparerats många gånger. Eftersom äldreboendet är beroende av att 
diskmaskinen fungerar alla dagar föreslår fastighetskontoret att maskinen byts 
ut.  

 
 Fastighetskontoret har begärt in offerter och förslaget från Tvätt och Storkök i 

Halland AB är det som bäst passar i befintligt kök. Kostnaden uppgår till 55 000 
kr inkl installation. 

 
Beslutsunderlag 
Fastighetskontorets tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2011 
Fastighetsnämndens arbetsutskott daterad den 6 december 2011, § 125 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56004 (Reinvesteringar) anvisa 55 000 kr till byte av 

diskmaskin på Hagagården. 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 
Socialnämnden 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §135   Dnr:  FA.2011.76   280 
  
 Systemhandling - el   
  
Fa §135  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

Vid alla större ny- och ombyggnader som görs i kommunens fastigheter 
uppkommer frågor om hur elanläggningarna ska utföras. Fastighetskontorets 
elingenjör har därför tagit fram en systemhandling som kan tjänstgöra som mall.  

 
 Fastighetskontoret avser att ständigt omarbeta och hålla handlingen aktuell. 
 
 Sedan arbetsutskottets förslag har fastighetskontoret kompletterat punkt 63. BC 

med ”I skolan och idrottsanläggningar installeras elektriska handtorkar på WC 
och omklädningsrum.” Anledningen är pappershanddukar ibland används för att 
täppa till i avloppen samt att det också innebär en risk för anlagda bränder. 

 
Beslutsunderlag 
Fastighetskontorets tjänsteskrivelse daterad 19 december 2011 
Systembeskrivning - El 
Fastighetsnämndens arbetsutskott daterad den 6 december 2011, § 126 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att fastställa att Systembeskrivning – El, daterad den 19 december 2011, ska 

användas vid alla större ny- och ombyggnader. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §136   Dnr:  FA.2011.77   292 
  
 Gisle Sportcenter, byte av belysning   
  
Fa §136  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

Belysningen i sporthallen i Gislaved är ca 20 år gammal. Nuvarande armaturer i 
A- och B-hallen är en kombination av metallhalogen och högtrycksnatrium. 
Denna typ av belysning ger en mycket dålig färgåtergivning (gult ljus). 

 
Belysningsstyrkan är idag ca 300 lux vilket inte är tillräckligt för de elitseriespel 
som i dag förekommer. Nuvarande belysningen är också väldigt svår att 
frånvarostyra då denna typ av armaturer har lång tid för uppstart. Detta ger en 
hög energiförbrukning då i praktiken all belysning är tänd från tidig morgon till 
sen kväll. 
 
Med nya moderna armaturer blir ljusstyrkan ca 700 lux och även styrbar vid 
olika scenarion vilket ger ökad belysningskvalitet och möjligheter typ 
frånvarostyrning vilket bör ge en avsevärd energibesparing. 
 
Fritidskontoret har beställt bytet av belysning.  
 
Om medel anvisas kan projektering och upphandling påbörjas inom kort och 
genomförandet kan då ske under maj och juni 2012 när hallarna inte används 
lika mycket.  
 
Kalkylerad installationskostnad är 530 000 kr inkl. projektering. 

 
Beslutsunderlag 
Fastighetskontorets tjänsteskrivelse daterad 30 november 2011 
Fastighetsnämndens arbetsutskott daterad den 6 december 2011, § 127 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från 2012 års anslag till projekt 56012 (Upprustning av sporthallar) 

anvisa 500 000 kr och från projekt 56003 (Till fastighetsnämndens 
förfogande) anvisa 30 000 kr för utbyte av belysning i A- och B-hallen i 
Gisle Sportcenter.  

 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 
Fritidsnämnden 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §137   Dnr:  FA.2011.56   295 
  
 Gisleparken, ombyggnad för restaurang- och livsmedelsprogrammet   
 Begäran om igångsättningstillstånd och information 
 
Fa §137  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

Fastighetskontoret har inbjudit intresserade arkitekter att lämna anbud för att i 
första hand upprätta en ”generalplan” över fastighetens disposition och att 
utarbeta skisser för ombyggnaden av fastigheten. Därefter sker en förhandling 
avseende upprättande av förfrågningsunderlag för ombyggnaden. Om vi inte 
kommer överens med arkitekten har fastighetsnämnden rätt att använda 
skisserna för upphandling av annan arkitekt. 
 
6 anbud har kommit in med uppgift om kostnad per timme. Ett av anbuden 
klarade inte kvalificeringskraven och har därför inte bedömts.  
 
Vid bedömningen av arkitekterna har stor vikt lagts på erfarenhet av liknande 
uppdrag. För att få maximal poäng ska arkitekten ha haft erfarenhet av minst två 
projekt avseende kulturhus, nöjeslokaler eller liknande de senaste 2 åren. En av 
arkitekterna (004) har bra erfarenhet men av projekt under längre tid. Arkitekten 
har dock en relativt hög timdebitering. Övriga anbud ligger lägre i pris men med 
sämre erfarenheter. Beträffande referenser är samtliga relativt likvärdiga.  
 
En sammanvägd bedömning ger anbud 005 lägst justerat pris varför 
fastighetskontoret förordar att anbudet antas. 

 
Beslutsunderlag 
Anbudssammanställning 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att fastighetsnämnden antar anbud 005 för upprättande av ”generalplan” och 

skisser för Gisleparken. 
 
 
Efter beslutet meddelas nämnden att arkitektkontoret i anbud 005 är BSV 
Arkitekter & Ingenjörer AB i Värnamo. 
 
 
 
Expedieras till: 
Kulturnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §138   Dnr:  FA.2008.15   291 
  
 Ombyggnad av Nordinskolan i Smålandsstenar   
  
Fa §138  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

Fastighetsnämnden har tidigare utsett tre arkitektkontor att i parallella uppdrag 
lämna förslag till ombyggnad respektive nybyggnad av Nordinskolan. 

 
 Förvaltare Yngve Englund presenterar förslagen, preliminära kostander och 

redogör kortfattat för vad som utmärker de olika alternativen. 
 
 I den fortsatta hanteringen kommer barn- och utbilningsnämnden att förorda ett 

av förslagen och även stadsarkitekten kommer att lämna sina synpunkter på 
förslagen. 

 
 Preliminärt kommer antagande av arkitekt upp till beslut under februari 2012. 
  

 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §139   Dnr:  FA.2009.37   294 
  
 Vårdcentralen i Smålandsstenar, fuktproblem   
 Hyresavtal för tillfälliga lokaler 
 
Fa §139  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

Fastighetschef Mikael Fröler informerar om arbetet med vårdcentralen i 
Smålandsstenar.  
 
Arbete med de provisoriska lokalerna pågår dock inte utan problem. 
Elförsörjningen har under några veckor klarats genom ett mobilt elverk. Från 
och med i dag beräknas lokalerna anslutas till Eons nät. Preliminärt kommer 
inflyttning att ske i månadsskiftet januari februari. 
 
Den permanenta lösningen har diskuterats mellan kommunen och landstinget 
och sannolikt kommer landstinget att bygga en ny vårdcentral i egen regi. 
Eftersom man upplever problem även på folktandvården kommer man också att 
bygga en ny lokal för tandvården. Kommunen överlåter nuvarande fastighet, 
troligen delvis, till landstinget. Eventuellt kommer ytterligare fastigheter att 
ingå i en fastighetsaffär. 
 
I nuvarande tandvårdslokaler genomför fastighetskontoret en rengöring av 
ventilationssystemet och nya prover av inomhusluften kommer att tas efter 
helgerna. Om landstinget är nöjda med resultatet kan det innebära att nuvarande 
lokaler används fram tills nya är klara. I annat fall är det aktuellt med 
provisorium även för folktandvården. 

 
 

Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §140   Dnr:  FA.2011.79   282 
  
 Hyresavtal med landstinget angående Familjecentral   
  
Fa §140  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

Gislaveds kommun och landstinget har diskuterat en familjecentral under 
många år utan att finna någon lämplig placering. Men nu finns det möjlighet att 
lösa lokalfrågan då landstinget ska bygga om vårdcentralen i Gislaved. 

  
 Landstinget har presenterat en hyresnivå efter ombyggnaden på 1 200 kr/m² 

inklusive värme, avfallshantering och el. Kommunen kommer att disponera ca 
30% av totalt 810 m². 

 Det är angeläget att parterna snarast beslutar att acceptera läge och hyresnivå för 
att projekteringen kan påbörjas.   

  
 Fastighetsnämnden, som har ett ansvar för lokalförsörjningen i kommunen, har 

möjlighet att hyra in lokaler under 5 år. Sannolikt kommer ett hyresavtal 
avseende en familjecentral att omfatta en längre period. 

 Fastighetskontoret anser att hyresvillkoren är rimliga med hänsyn till den 
investering som planeras. 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Sjukvårdsdirektören daterad den 14 december 2011 
Skiss över familjecentralen daterad den 18 maj 2011 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att tillstyrka att kommunen hyr lokaler för familjecentral i vårdcentralen, 

Gislaved under förutsättning av att Barn- och utbildningsnämnden och 
Socialnämnden finansierar hyran. 

 
 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §141   Dnr:  FA.2011.23   042 
  
 Ekonomisk rapport   
  
Fa §141  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

Fastighetschef Mikael Fröler redogör för budget uppföljning per 2011-11-30. 
  
 Resultatet ligger ca 8 mnkr över budget. Anledningen är främst att externa hyror 

debiteras i förskott samt att energikostnaderna för november ännu inte bokförts. 
Under december kommer fastighetsnämnden att påverkas av kostnader för de 
provisoriska lokalerna för vårdcentralen i Smålandsstenar 

 
Beslutsunderlag 
Fastighetsnämnden 
 beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §142   Dnr:  FA.2011.1   009 
  
 Information från fastighetskontoret   
  
Fa §142  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

Fastighetschef Mikael Fröler informerar om aktuella frågor 
 

• Lokalutredningen har presenterats och innehåller förslag till avveckling 
av några skolor, vårdfastigheter samt ytterligare några fastigheter.  
Dessutom har utredningen gjort ett antal jämförelser av nyckeltal 
avseende kostnader för fastigheterna i Gislaveds kommun. Utredningen 
har också undersökt internhyressytemet som fastighetsnämnden 
tillämpar.  

 
• Budget 2012 för 2012 är antagen av kommunfullmäktige. Beträffande 

driftbudgeten ska fastighetsnämndens resultat för 2012 vara 0. 
Bland investeringar kan nämnas Gisleparken med totalt 64 mnkr och 
Nordinskolan med 55 mnkr, som de dominerande projekten den 
närmaste tiden.  På några års sikt finns det behov av en ny förskola i 
Anderstorp. 

 
• En upphandling av kommunens försäkringar har genomförts. Resultatet 

innebär kraftigt sänkta premier. En bidragande orsak torde vara 
kommunens förebyggande arbete med riskhantering. 

 
• Bara- och utbildningsförvaltningen har förvarnat om att Skolgatans 

förskola kan komma att sägas upp till hösten 2012. 
 

• Gislaveds kommun tillsammans med stiftelserna genomför för 
närvarande en ny upphandling av el. Anbuden ska lämnas i i början av 
januari. 

 
• I anslutning till budgeten har socialnämnden beslutat att 16 

vårdlägenheter på Mariagården ska omvandlas till trygghetsbostäder. 
 

• Projektering av gruppbostaden i Gislaved har påbörjats. 
 

• Elsäkerhetsverket genomförde ett tillsynsbesök den 24 november för att 
verifiera att Gislaveds kommun uppfyller gällande regelverk. Tillsynen 
innefattade en stickprovsvis inspektion i forma av systemtillsyn och en 
stickprovsvis  inspektion av Vitsippans äldreboende och Linneans 
förskola. Efter inspektionen har ärendet avskrivits vilket i princip 
innebär att inspektionen inte föranledde några anmärkningar. 

 
Ordförande Clas Ebbeson informerar 
 

• Presidiet har haft möte med revisionen. De påpekar behovet av 
uppföljning av energiinvesteringar och payoff tiderna. Det är också 
betydelsefullt att följa upp upphandlingar samt avrop från ramavtal. 

 
Ledamot Marcus Ingelsbo informerar 
 

• Om ett system för felanmälan via webb som flera kommuner använder 
sig av. 

 
 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
14 

 2011-12-21  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa § (forts.) 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §143   Dnr:  FA.2011.2   009 
  
 Meddelanden   
  
Fa §143  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

 
• Fastighetsnämnden tar del av följande meddelande 

 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-27 § 127, val av ersättare i 

fastighetsnämnden. 
 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-27 § 130, bokslut 2011 
inklusive helårsprognos och delårsbokslut per den 31 augusti 

 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-27 § 134, Försäljning av 

fastigheten Hestra 1:45, Kyrkvägen 3 i Broaryd, Gislaveds kommun 
 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-27 § 138, köp av fastigheten 
Gislaved 2:73, Gislegatan 20 

 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-08 § 430, öppethållande 2012 

 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-22 § 454, översyn av grafisk 

profil. 
 

• Folkhäsorådets protokoll 2011-11-23 
 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-24 § 152, policy för 
handläggning av elenergi i fysisk andelsportfölj. 

 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-24 § 146, sammanträdesplan 

2012 
 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-24 § 150, Motion om 
trafiksäkerhet för boende vid äldreboende 

 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-24 § 154, budget 2012 med 

utblick 
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Fa §144   Dnr:  FA.2011.3   002 
  
 Delegationsbeslut   
  
Fa §144  2011-12-21  Ärendebeskrivning 

Följand delegationsbeslut anmäls 
 
 Av fastighetschef Mikael Fröler fattade beslut i upphandlingsärenden dec 2011. 
 
 
 


