
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-05-06

Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, kl 8.00 - 9.30

Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande
Agne Sahlin (S)
Lars Jäderström (S)
Marina Josefsson (S)
Marcus Ingelsbo (M)
Sven-Göte Bolmenius (M) ersätter Zuhidin Bahtanovic (M)
Lars-Erik Nyström (C)
Charlotte Ström (KD)

Övriga deltagande Ann-Charlotte Molander (S) ersättare
Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare

Utses att justera Lars-Erik Nyström (C)

Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret fredagen den 8 maj 2015 kl 13.00

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

Paragrafer 39 - 50

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Åkestrand (M)

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

Lars Erik Nyström (C)

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

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-05-06 Paragrafer 39 - 50

Datum för
anslags uppsättande 2015-05-11

Datum för
anslags nedtagande 2015-06-05

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande

1(13)



2015-05-06 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §39 Dnr: FA.2015.32

Räddningsstationen Mossarp, ombyggnad av tvättstuga
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Allt fler kvinnor anställs inom räddningstjänsten och ambulansverksamheten.
Detta innebär att damernas omklädningsrum i räddningsstationen i Mossarp är
för trångt. Idag finns en liten tvättmaskin i deras omklädningsrum som tar upp
en del av golvytan.

Det finns dock en större tvättstuga i byggnaden men ingången till den går
genom herrarnas omklädningsrum. Med ny ingång till den stora tvättstugan kan
all personal använda den. På det sättet frigörs yta i damernas omklädningsrum
till fler klädskåp. Förutom ny ingång och ny dörr till den stora tvättstugan
behövs ett större torkskåp, ny tilluft till rummet, ny bänk och lagning av golv.
Kostnaden för detta arbete är beräknad till 85 000 kronor.

Arbetsutskottet föreslår att ombyggnaden genomförs och att medel anvisas
från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd dat 2015-04-17
Beställning - ombyggnation av tvättstuga på rtj i Mossarp underskriven
20150415.pdf
Skiss.pdf
Kostnadsuppgift ombyggnation tvättstuga Mossarp 2015.pdf
64302-A102 - Plan del 2.pdf
Protokoll 2015-04-22 - Faau §29

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 85 000 kr till
ombyggnad av tvättstugan i räddningsstationen Mossarp (projekt 56902).

Expedieras till:
Räddningstjänsten
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §40 Dnr: FA.2015.30

Gyllenforsskolan, ombyggnad av Växthuset
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Förskoleverksamheten vid Granatens förskola i Gislaved har flyttats till
Växthuset vid Gyllenforsskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför
beställt viss anpassning av lokalerna för att de ska passa de mindre barnen,
bland annat ombyggnad av befintligt wc till skötrum, komplettering av vitvaror i
form av fler kylskåp, skydd runt element och byte till härdat glas i innerdörrar.
Även en del underhållsarbeten kommer att utföras.

Fastighetskontoret har beräknat kostnaden till 100 000 kronor och
arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-04-17 Gylleneforsområdet, Växthuset.doc
Växthuset - Beställning från BUN.doc
Protokoll 2015-04-22 - Faau §30

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 100 000 kr
till ombyggnad av Växthuset (projekt 56903).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §41 Dnr: FA.2015.31

Gärdesskolan, ombyggnad för SFI
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslöt i samband med budget 2015 att SFI-
verksamheten som tidigare bedrivits i paviljongen Rönnen nu ska införlivas i
gymnasiets huvudbyggnad. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför
beställt en del anpassning av lokalerna både i plan 1 och 2, bland annat
komplettering av data- och elförsörjning, akustik- och överhörningsåtgärder,
ombyggnad av vissa rum och några nya vikväggar.

Fastighetskontoret har kostnadsberäknat åtgärderna till 300 000 kronor och
arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-04-17 Gislaveds gymnasium för SFI.doc
Gisgym för sfi- Beställning från BUN.doc
Protokoll 2015-04-22 - Faau §31
Plan 1. översiktsritning förslag 20141125.jpg
Plan 2. översiktsritning förslag 20141118.jpg
Plan 2 Hus 2 och 3,inför SFI 2015.pdf
Plan 2 Hus 1 del 2, inför SFI 2015.pdf
Plan 1 Hus 1 del 2, Åtgärder för SFI 2015.pdf
Plan 1 Hus 1 del 1, spec. åtgärder i rum Åtgärder SFI.pdf
Plan 2 Hus 1 del 1, inför SFI 2015.pdf
Plan 1 Hus 4 och 6, Inför SFI.2015.pdf
Plan 1 Hus 2 och 3, Inför SFI ändringar.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 300 000 kr
till ombyggnad av Gärdesskolan för SFI-verksamheten (projekt 56904).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §42 Dnr: FA.2015.36

Upphandlingsärenden, antagande av anbud
Byte av golvbeläggning samt ny skjutvägg, Gisle Sportcenter

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret har i underhållsbudget 2015 avsatt medel för att byta
golvbeläggning, sätta upp en skjutvägg samt kontroll och nödvändiga åtgärder
av undergolvet i AB-hallen på Gisle Sportcenter.

Efter bedömningen att kostnaden skulle överstiga gränsvärdet för
ramavtalsleverantörer så lämnades förfrågningsunderlag ut på anbud. Sex
anbud inkom och har nu utvärderats. Anbuden bedöms som likvärdiga och
fastighetskontoret föreslår att lägsta anbud, nr 002, antas. Priserna varierar
från lägsta anbud 748 500 kr till högsta 1 204 600 kr.

Fastighetschef Mikael Fröler meddelar att upphandlingen är förhandlad med
Kommunal som inte haft något att erinra.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd, golv Gisle Sportcenter 2015-04-29

Fastighetsnämnden beslutar

att anta anbud nr 002, pris 748 500 kr, för byte av golvbeläggning, ny
skjutvägg med mera i AB-hallen, Gisle Sportcenter.

_____________
Efter beslutet meddelas att anbud nr 002 är lämnat av Sportgolvsspecialisten i
Varberg.

Expedieras till:
Fritidsförvaltningen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §43 Dnr: FA.2015.26

Utbyte av lekredskap 2015

Ärendebeskrivning
Vid den årliga besiktningen av lekredskap på kommunens skolor och förskolor
har ett antal så kallade A-fel upptäckts. A-fel innebär risk för stor skada eller
stor risk för skada vid användandet.

Utbyte av lekredskap eller andra åtgärder för att göra dem säkra behöver
göras på bland annat Mariagårdens, Sörgårdens och Ängslyckans förskolor och
på Gullviveskolan. I samband med utbyte av rutschkanor kommer så kallad
Coverlawn att läggas på sidorna. Det är en form av konstgräsmatta som
provats på bland annat Ekenskolan med gott resultat.

Fastighetskontoret bedömer kostnaden för att åtgärda A-felen till ca 300 000
kronor och arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd - utbyte lekredskap 8/4-2015
Protokoll 2015-04-22 - Faau §32

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 300 000 kr
till utbyte av lekredskap under 2015 (projekt 56905).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §44 Dnr: FA.2015.29

Åtteråsskolan, utbyte av styr och regler samt ombyggnad av
pannrum
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Styr- och reglersystemet för ventilationen och värmesystemet på Åtteråsskolan
är av äldre modell. Systemet heter Siemens Visonik och har sedan länge utgått
ur produktionssortimentet, även reservdelshållningen har upphört.

Fastighetskontoret föreslår därför att utrustningen byts ut till ett modernt
system. Kostnaden beräknas till ca 160 000 kronor.

I samband med detta föreslår fastighetskontoret att man gör energibesparande
åtgärder genom att bygga om pannanläggningen vid skolan. I dag har
värmesystemet en så kallad hetvattenkrets. Genom att bygga om pannsystemet
till en utetemperaturstyrd kurva och installera nytt laddsystem för
varmvattenberedningen kommer anläggningen att fungera mer energieffektivt
samtidigt som gaspannans verkningsgrad ökar.

Kostnaden beräknas till ca 110 000 kr och ger en pay-offtid på ca tre år. Totala
kostnaden för de föreslagna åtgärderna är alltså 270 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 2015-04-14
Protokoll 2015-04-22 - Faau §33

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 270 000 kr
till utbyte av styr- och reglersystemet samt ombyggnad av pannrummet
på Åtteråsskolan (projekt 56906).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §45 Dnr: FA.2015.28

Bureskolan, utbyte av ventilationsaggregat till förskolan
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Bureskolans förskola betjänas idag av ett ventilationsaggregat som installerades
1989. Aggregatet har på grund av ålder tappat sin ursprungskapacitet, vilket gör
att luftflödena idag är för låga. Anläggningen är också underkänd vid OVK-
besiktning. För att kunna förse förskolan med erforderligt luftflöde behöver
aggregatet bytas ut.

Fastighetskontoret beräknar kostnaden för utbyte av aggregatet till ca 190 000
kronor. Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 2015-04-14
Protokoll 2015-04-22 - Faau §34

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 190 000 kr
till utbyte av ventilationsaggregatet till förskolan på Bureskolan.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §46 Dnr: FA.2013.61

Isabergskolan, ombyggnad av ventilationsanläggning
Antagande av anbud

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret har tidigare informerat om att ventilationsanläggningen i
Hus C på Isabergsskolan är i stort behov av utbyte och 2013-12-04 fick
fastighetskontoret i uppdrag att påbörja projekteringen. Anläggningen är inte
godkänd vid senaste OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) och man har stora
problem med högt ljud från ventilationssystemet.

Vid ombyggnad av ventilationen kommer man även att behöva installera en del
nya radiatorer. Dessutom består idag taket av eternitskivor. Eftersom arbetet
påverkar taket innebär det att en asbestsanering måste göras och att nytt tak
måste läggas.

Fastighetskontoret har infordrat anbud för ombyggnaden. Två anbud inkom till
fastighetskontoret 2015-04-02.

Anbuden bedöms vara likvärdiga och fastighetskontoret föreslår därför att
anbudet med lägsta pris, nr 002, antas. Lägsta pris är 1 695 000 kr och högsta
är 2 750 000 kr.

Kostnaden för projektering, ombyggnad, besiktning och oförutsedda utgifter
beräknas till totalt ca 2 100 000 kr. I budget finns 3 200 000 kr för projektet.
När kalkylen för projektet gjordes räknade man med att ett nytt fläktrum
skulle byggas. Under projekteringen visade det sig dock att den nya
ventilationen får plats i det befintliga fläktrummet, vilket förklarar en del av
skillnaden från budgeten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 2015-04-14
Protokoll 2015-04-22 - Faau §35

Fastighetsnämnden beslutar

att anta anbud nr 002, pris 1 695 000 kr, för ombyggnad av
ventilationsanläggningen på Isabergsskolan.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §47 Dnr: FA.2011.68 004

Handlingsplan, informationssäkerhet

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog i september 2011 en policy och strategi för
informationssäkerhet (IS). Dokumentet anger mål och inriktning för
kommunens arbete med informationssäkerhet samt roller och ansvar. Mål och
förväntningar ska vara uppfyllda senast under 2018. En nuläges och gap-analys
har tagits fram under 2012. Den visar på gapet mellan nuläget och
förväntningarna som anges i policyn och strategin för informationssäkerhet.

Fastighetskontoret har utifrån detta tagit fram en handlingsplan för 2015/2016.
Planen ska efter godkännande av fastighetsnämnden överlämnas till IT-rådet för
kännedom och till informationssäkerhetssamordnaren för uppföljning.

Målet för informationssäkerhetsarbetet under 2015 och 2016 är att
processkartlägga fastighetsnämndens arbete, att i samband med detta ta fram
och revidera informationshanteringsplanerna samt att ta fram
systemsäkerhetsplaner för förvaltningsövergripande och specifika system.

Beslutsunderlag
Policy och strategi förinformationssäkerhet antagen den 29 september
2011.pdf
Fastighetsnämndens handlingsplan för IS.docx
Protokoll 2015-04-22 - Faau §36

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna fastighetskontorets förslag till handlingsplan för
informationssäkerhet.

Expedieras till:
KS-kontoret, IS-ansvarig
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §48 Dnr: FA.2015.5

Ekonomisk rapport 2015
Delårsrapport och prognos 1

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för årets första delårsbokslut och
prognos per 2015-03-31. Resultatet för perioden januari - mars är drygt 6,8
mnkr och prognosen för hela året är 1,8 mnkr.

De externa intäkterna beräknas bli nästan 2,7 mnkr högre än budgeterat och
de interna cirka 1,2 mnkr lägre. Kostnaderna för media beräknas bli cirka 1
mnkr lägre än budgeterat medan kostnaderna för material och tjänster, där
bland annat rivningar ingår, beräknas bli drygt 2 mnkr högre. Under våren har
vårdcentralen i Smålandsstenar rivits och under hösten ska ytterligare sju
rivningar genomföras. Enligt budgeten för hela 2015 ska resultatet vara +/- 0.

Investeringarna beräknades i budgeten till 64,5 mnkr, troligt utfall är cirka 51
mnkr.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning 15-03-31 med prognos.pdf
Protokoll 2015-04-22 - Faau §37
Helarsprognos 1, 2015 (Fastighetsnamnden).pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att överlämna delårsbokslut och prognos 1 till kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §49 Dnr: FA.2015.1

Information från fastighetskontoret

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler informerar om aktuella frågor:

Försäkringar
Nuvarande försäkringsavtal går ut 2015-12-31 och en ny upphandling ska
genomföras under 2015.

Attitydbarometer
Fastighetsförvaltningen kommer under maj att gå ut med en ny
enkätundersökning med i huvudsak samma frågor som 2014.

Elektroniska personalliggare
Från och med 2016-01-01 blir det obligatoriskt med elektroniska
personalliggare på byggarbetsplatser för alla projekt med en byggkostnad över
178 tkr.
Före byggstart ska byggherren registrera sig hos skatteverket med uppgifter
om tid för byggstart samt adress för byggarbetsplatsen. På arbetsplatsen ska
byggherren tillhandahålla den elektroniska utrustning som krävs för den
personalliggare som ska föras.
Byggherrens skyldigheter kan delegeras förutsatt att det sker skriftligt och till
en näringsidkare som självständigt ansvarar för arbetets planering och
utförande.
I personalliggaren ska näringsidkarens företagsnamn med
organisationsnummer registreras. Verksamma personer och tidpunkt när
respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas ska också registreras.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §50 Dnr: FA.2015.2

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:

· Ks 2015-04-08 §128 Budget 2016 för kontaktcenter i Gislaveds
kommun

· Ks 2015-04-08 §130 Uppföljning av internkontroll 2014, hela
kommunen

· Klagomål, synpunkter och beröm som inkommit till fastighetskontoret
via systemet "Tyck till" på kommunens hemsida under april 2015.
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