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Fa §11   Dnr:  FA.2013.11   293 
  
Lugnet, utbyte av ugn   
Medelsanvisning 
  
Ärendebeskrivning 
Vissa funktioner på en av ugnarna på Lugnet i Broaryd fungerar inte längre. 
Behovet av fungerande ugnar är stort då man på Lugnet även lagar mat till 
Klockargårdskolan.  
 
Fastighetskontoret har tagit in offert på en ny ugn av fabrikat Hounö som visat sig 
vara ett bra och enkel standardugn. Priset är 67 750 kr. Kostnad för borttagning 
av den gamla ugnen och installation av den nya tillkommer. 
 
Beslutsunderlag 
Fastighetskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-02-13 
Arbetsutskottets förslag 2013-02-13 §10 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56004 (Investering i befintliga fastigheter) anvisa 70 000 kr till 

utbyte av en av ugnarna på Lugnet (projekt 67808). 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Lugnet 
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Fa §12   Dnr:  FA.2013.14   291 
  
Lundåkerskolan, ombyggnad av trä- och metallslöjdsal   
Medelsanvisning 
  
Ärendebeskrivning 
Lundåkerskolans trä- och metallslöjdsal upplevs som rörig och ostrukturerad. 
Maskiner är uppställda så att lokalens användning och säkerhet inte blir optimal. 
Lokalen har inspekterats av skyddsingenjören som godkänt lokalen.  
 
Teknikundervisningen på Lundåker förfogar över egna men inte ändamålsenliga 
utrymmen. En samlokalisering mellan teknik- och slöjdlokaler vore bra då de båda 
ämnena har behov av viss gemensam utrustning. En ombyggnad av slöjdlokalerna 
ger möjlighet att inrymma såväl textil- som trä- och metallslöjd och 
teknikundervisning. Samtidigt föreslås att maskiner som av säkerhetsskäl används 
enbart av läraren och maskiner som elever använder endast under övervakning 
flyttas till ett skyddat utrymme. Dessa förändringar ger slöjdlokaler med bättre 
flöden och utrymmen samtidigt som säkerheten förbättras och det ger 
funktionella utrymmen åt teknikundervisningen.  
 
I samband med renovering av kök och matsal som ligger rakt ovanför slöjdsalarna 
har slöjdundervisningen flyttat till provisoriska lokaler. En del återställningsarbeten 
i tak kommer att behöva göras. Det är därför bra både praktiskt och ekonomiskt 
att de föreslagna åtgärderna kan genomföras innan undervisningen flyttar tillbaka.  
 
Åtgärderna har kostnadsberäknats till 950 000 kr och medför en hyresökning för 
barn- och utbildningsnämnden på 25 000 kr/år. Fastighetsförvaltningen utför 
samtidigt underhållsåtgärder för ca 300 000 kr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2013-02-11 att beställa 
ombyggnaden och godkänna hyreshöjningen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Ritning textilslöjden 
Ritning träslöjden 
Fastighetskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-02-13 
Barn- och utbildningsnämndens beställning, Bu §14 2013-02-11 
Arbetsutskottets förslag 2013-02-13 §11 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande) anvisa 950 000 kr 

till ombyggnad av Lundåkerskolans slöjdsal (projekt 56809) 
 
 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 
Lundåkerskolan 
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Fa §13   Dnr:  FA.2008.15   291 
  
Om- och tillbyggnad av Nordinskolan i Smålandsstenar   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontorets förvaltare Yngve Englund redogör för upphandlingen av 
entreprenörer för om- och tillbyggnad av Nordinskolan i Smålandsstenar.  
 
Upphandlingen har skett som delad entreprenad: bygg, el, mark, solceller, styr, 
hiss, luft och rör. Sammanlagt har 41 anbud inkommit. Anbudsöppning gjordes 
fredagen den 22 februari 2013 och utvärderingen är klar på fyra av 
entreprenaderna medan några frågor finns kvar på tre entreprenader varför alla 
anbud inte kan antas vid dagens sammanträde.  
 
Eftersom projektet finansieras på flera åt ska kommunstyrelsen ge 
igångsättningstillstånd vilket bör begäras så snart som möjligt. Fastighetskontorets 
sammanställning visar att entreprenaderna plus byggherrekostnader kostar ca 53 
mnkr. Då är inte rivning av L1 och L2-byggnaderna inräknade. Det har i slutskedet 
av projekteringen även diskuterats en ny parkeringsplats vid sporthallen med 
angöring från Burserydsvägen. Den ingår inte heller i entreprenadkostnaden. 
Kostnaden för rivningar, återställande av marken och en ny parkeringsplats 
uppskattas av fastighetskontoret till ca 5 mnkr. I budget och utblick är projektet 
exklusive ny parkeringsplats beräknat till 61mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
  
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att anbud för om- och tillbyggnad av Nordinskolan antas vid ett extra 

sammanträde med fastighetsnämnden tisdagen den 12 mars 2013 kl 8.00 
samt 

 
att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd inom angiven ram. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Fa §14   Dnr:  FA.2012.18   042 
  
Ekonomisk rapport 2012   
Bokslut 
  
Ärendebeskrivning 
Arbetet med bokslutet för 2012 är nu slutfört. Fastighetsnämnden redovisar ett 
resultat med 658 tkr i överskott vilket är något bättre än budgeterat. 
 
Det finns många olika avvikelser, både positiva och negativa. En stor orsak till 
resultatet är både kostnader och intäkter av engångskarraktär. Den största posten 
är försäkringsersättning för branden på lärarbostäderna i Reftele på 4 469 tkr som 
redovisas i driftsbudgeten. Då byggnaden var avskriven ger det ett betydande 
överskott. Fastighetsnämnden har även erhållit ersättning för de skador som 
drabbade vissa fastigheter i samband med åsknedslag under 2011, ca 506 tkr.  
Men samtidigt har fastighetsnämnden under 2012 haft betydande kostnader för 
den provisoriska vårdcentralen i Smålandsstenar. Det avser iordningställande av 
tomten med parkeringar, planteringar och dylikt. Dessutom har nämnden ersatt 
landstinget med 1,3 mnkr avseende deras kostander i samband med flytten. 
Överenskommelsen med landstinget innebar också att kommunen säljer mark vid 
vårdcentralen i Gislaved där AMO-huset är beläget. Avsikten är att riva byggnaden 
under 2013 för att landstinget ska kunna bygga om vårdcentralen. Det bokförda 
värdet har därför skrivits ner till att motsvara tomtvärdet. Även värdet på 
Kastanjegårdens förskola i Reftele har skrivits ner då Barn- och utbildnings-
nämnden lagt ner verksamheten under 2012.  
 
Bland övriga positiva avvikelser är städverksamheten som har kunnat fortsätta att 
effektivisera verksamheten och spara på kostnader. Skadegörelsen fortsätter att 
ligga på en låg nivå. Intäkterna ökar mer än budgeterat.  
 
Fastighetskontorets driftchef Peter Söderström redogör för energistatistiken och 
för det energibesparande åtgärder som genomförts, t ex byte av belysningar. 
Förbrukningen av el, olja, biobränslen, gas och värme är högre än budgeterat trots 
att 2012 har varit ett relativt normalt år jämfört med 2011 som var milt. 2012 
motsvarar ca 97 % av ett normalår. Energikostnaderna är också högre, ca 933 tkr, 
än budgeterat .Det beror på att förbrukningen i Gisleparken och den provisoriska 
vårdcentralen inte var budgeterad utan har tillkommit under 2012. Priset per kWh 
är ungefär vad fastighetsnämnden kalkylerade med sommaren 2011. Medelpriset 
är 908 kr/MWh jämfört med 967 kr/MWh 2011 och 860 kr/MWh 2010. 
Prisskillnaden på elenergi mellan de olika prisområderna blev inte så stor som 
befarat.  
 
Kostnaderna för planerat och oplanerat underhåll ligger över ramen men när det 
gäller det planerade underhållet har inte alla åtgärder genomförts och det akuta 
underhållet överstiger den budgeterade nivån.  
 
Fastighetsnämnden har under året investerat för ca 36,8 mnkr varav huvuddelen 
utgörs av några få projekt. Den största delen har avsett gruppbostaden vid 
Lästgränd, 8,7 mnkr. Ombyggnaden av lokalerna för hemkunskap på 
Lundåkerskolan har kostat 4,1 mnkr och i ombyggnaden av produktionsköket är 
5,8 mnkr investerat under 2012.  
 
När samtliga kostnader bokförts på ett projekt slutredovisas det. Under 2012 har 
fastighetskontoret slutredovisat 41 projekt. De var budgeterade till 76,8 mnkr och 
de slutliga kostnaderna uppgick till 76,1 mnkr. 
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Fa §14 (forts) 
 
Beslutsunderlag 
Bokslut 2012 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att fastställa bokslutet för 2012 och överlämna det till kommunfullmäktige. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Fa §15   Dnr:  FA.2013.9   042 
  
Ekonomisk rapport 2013   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen Mikael Fröler redogör för en budgetuppföljning per 31 januari 
2013.  
 
Utfallet för årets första månad är mycket osäkert eftersom inga interna intäkter 
ännu är bokförda, inte heller kapitalkostnaderna. Kostnaderna för energi kommer 
troligen att vara relativt höga eftersom januari var ganska kall. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per 2013-01-31 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
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Fa §16   Dnr:  FA.2013.12   011 
  
Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping   
Yttrande 
  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har remitterat remiss om Regional utvecklingsstrategi för 
region Jönköping till samtliga nämnder för yttrande. 
 
Fastighetschefen Mikael Fröler har gjort ett förslag till yttrande från 
fastighetsnämnden : 
 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en vägvisare för regionens (Jönköpings 
län) samlade utvecklings och tillväxtarbete. Strategin pekar ut vad som krävs för 
att Region Jönköping ska bli en framgångsrik och växande region till år 2025. 
 
Utvecklingsstrategin bygger på att utveckling och tillväxt också är liktydigt med 
hållbar utveckling. Strategin har också definierat tio trender som kommer att 
prägla utvecklingen mot 2020-talet. En omfattande enkätstudie har gjorts inför 
arbetet med strategin. Den visar bland annat att det är viktigast att satsa på att 
utveckla kommunikationerna både internat och externt samt att utveckla 
högskolan som en motor i regionens och näringslivets utveckling. OECD har 
också visat på betydelsen av det regionala politiska ledarskapet. Men pekar också 
på att det finns brister i ansvars- och resursfördelningen mellan berörda offentliga 
organisationer. 
 
Arbetet har lett fram till två målområden, näringsliv och livsmiljö samt fyra 
delstrategier. Syftet blir att skapa förutsättningar för ett bärkraftigt näringsliv och 
en god livsmiljö för de människor som ska bo, vistas och verka i regionen. 
 
Utvecklingsstrategin innehåller många positiva och vackra ord och det finns inget 
att invända mot målsättningarna. Frågan är hur man ska uppnå målen. Enligt 
strategin är förbättrade kommunikationer och en kraftfull högskola väsentliga 
inslag för måluppfyllelsen. Den kommande handlingsplanen kommer att vara ett 
mycket intressant dokument. Strategin andas dock att utvecklingen av Jönköping 
och högskolan kommer att ha stor betydelse för hela regionen. Frågan är hur det 
kommer att påverka resten av regionen. Men sannolikt är det riktigt att det krävs 
en stark regionstad för att regionen ska vara attraktiv. Det förutsätter också att 
den stora regionfrågan får en acceptabel lösning för Jönköpings län.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping (RUS) 
Fastighetskontorets förslag till yttrande  
Arbetsutskottets förslag 2013-02-13 §13 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att anta fastighetskontorets förslag till yttrande som eget och överlämna det till 

kommunstyrelsen. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Fa §17   Dnr:  FA.2011.56   295 
  
Gisleparken, ombyggnad för restaurang- och livsmedelsprogrammet   
Lokal för Ungdomens kulturhus 
  
Ärendebeskrivning 
Under tiden Gisleparken byggs om kommer verksamheten i Ungdomens kulturhus 
inte att kunna fungera som vanligt. Kulturförvaltningen föreslår därför att en 
tillfällig lokal  på Åbjörnsgatan 7 i Gislaved hyrs in av JÅ Logistik AB. Kostnaden är 
132 240 kr/år. 
 
Fastighetskontoret bedömer att hyran är rimlig och föreslår att lokalen hyrs för en 
period om ett år. Fastighetschefen informerar också om att det kan bli aktuellt att 
hyra ytterligare någon extern lokal under ombyggnadstiden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till hyreskontrakt 
Arbetsutskottets förslag 2013-02-13 §14 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna hyreskontraktet för tillfällig lokal för Ungdomens kulturhus. 
 
 
Expedieras till: 
Kulturförvaltningen 
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Fa §18   Dnr:  FA.2010.22   295 
  
Kommunhuset, ombyggnad av värme och ventilation   
Begäran om igångsättningstillstånd 
  
Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommunhus byggdes 1972 – 73 med direktverkande el för uppvärmning. 
Fastigheten har en yta på 6 714 BRA. Under åren har olika delar byggts om men 
det har inte gjorts någon genomgripande underhållsinsats förutom att en del 
fönstren har bytts ut. Dessutom har byggnaden kompletterats med mindre 
kylsystem, som är gamla och svåra att styra.  
På grund av att el-radiatorerna börjar bli dåliga, att ventilation och styrning inte 
motsvarar dagens krav samt behovet av en annan uppvärmning tog 
fastighetskontoret upp frågan om en ombyggnad av värme- och ventilations-
systemet 2006.  
 
Fastighetskontoret har i ett tidigt skede av projektet (2008) beräknat kostnaden 
för ombyggnaden till ca 10 - 15 mnkr. Det avsåg då endast installation av ett nytt 
värme- och ventilationssystem samt ett nytt kylsystem. Anledningen var dels att 
byta ut den direktverkande eluppvärmningen mot ett vattenburet system, dels att 
ett vattenburet system möjliggör en miljömässigt bättre uppvärmning. 
Ventilationssystemet byts, och kompletteras med kyla, till en modern anläggning 
med modern styrning. Dessutom är de större ventilationskanalerna isolerade med 
asbest. Det är acceptabelt så länge man inte rör isoleringen men är ohållbart på 
sikt. Fastighetsnämnden har därefter beslutat att ansluta kommunhuset till 
fjärrvärmenätet, vilket ligger i linje med ”Energistrategi 2011 – 2020”. 
 
2010 genomförde kontoret en upphandling av VVS-konsult. Anbudet avsåg dels en 
systembeskrivning av värme- och ventilationsinstallationen, dels ett pris för 
projekteringen. Fastighetsnämnden valde den konsult som redovisade det bästa 
systemförslaget. I budgeten för 2011 anslogs 16 mnkr. 
 
Projekteringen påbörjades dock först 2012. Då hade projektet utökats till att även 
omfatta installation av en ny hiss för att förbättra tillgängligheten och klara nya 
lagstadgade säkerhetskrav. Dessutom tillkom installation av sprinkler i hela huset 
för att minska ombyggnaden och antalet brandceller. Även riskhanteringen var 
positiv till sprinkler i kommunhuset eftersom en större brand medför ett 
betydande driftsavbrott. För att skapa mer mötesrum och arbetsplatser tillkom 
ombyggnad av sessionssal och kontorsrum. VVS-konsulten förordar utvändig 
solavskärmning i form av fasadpersienner för att minska behovet av kyla till 
kontorsrummen vilket även beräknas ge en lägre energiförbrukning, ca 20 000 
kWh per år. Ur beredskapssynpunkt finns det också behov av att installera 
reservkraft i kommunhuset. Slutligen har övergången till fjärrvärme inneburit att 
nuvarande högspänningsabonnemang kan avvecklas. Därmed kan transformator 
och ställverk sen 70-talet rivas ut. Dessa hade sannolikt behövt bytas inom några 
år.  
 
Under budgetprocessen inför 2013 var det uppenbart att det budgeterade 
beloppet inte var tillräckligt och ytterligare 8 mnkr las till projektet.  
 
Under projekteringen har framkommit nödvändigheten av att samtidigt genomföra 
underhållsåtgärder som utbyte av gamla fönster, ny belysning samt utvändiga 
arbeten. Byte av fönster har också påbörjats. Under projekteringen har flera andra 
brister upptäckts. Det handlar till exempel om att brandisoleringen av arkiv inte är 
tillfredställande och att ljudisolering mellan kontorsrum inte är bra. Dessutom  
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Fa §18 (forts) 
 
medför installation av nya ventilationsdon, sprinkler och belysning i kontorsrum 
att undertaken bör bytas vilket medför problem då mellanväggar stabiliseras av  
befintliga undertak. När det gäller behovet av och kostnader för ersättningslokaler 
har det också utökats under projekteringen. 
 
Fastighetskontoret har med anledning av att projektet vuxit gjort en ny 
kostnadsberäkning. Kalkylen innebär att kostnaden inklusive underhållsinsatser 
sannolikt kommer att hamna på ca 50 mnkr för hela projektet. 
 
Till och med budget 2013 är 24 mnkr anvisade. Det finns också ca 2 mnkr för 
brandskydd och handikappåtgärder. Dessutom bör en ansenlig del av projektet 
finansieras av underhållsmedel då detta varit eftersatt under många år. Under 
2012 har förbrukats ca 3 mnkr för projektering. Finansiering av resterande 
kostnaderna kan ske i budgeten för 2014 när anbuden antagits och den definitiva 
kostnaden fastställts. 
 
Fastighetsnämnden beslöt 2013-01-30 att återremitera ärendet om finansieringen 
av kommunhuset för överläggningar med styrgruppen. Den 4 februari träffades 
nämndens presidie och styrgruppen för diskussioner. Man diskuterade möjligheten 
att dela projektet, skjuta upp det samt finansieringen. 
 
Slutsatsen var att det kräver en bredare politisk diskussion för ett beslut i 
kommunfullmäktige i mars. 
 
Det innebär att fastighetsnämnden i februari bör besluta om en inriktning för 
ombyggnaden. Situationen är i stort sett oförändrad sen januari. 
Fastighetskontoret har fått en ny kalkyl från NSB (Nämnden för samhällskydd och 
beredskap) avseende reservkraften som tyder på högre kostnader. Men 
gränsdragningen mot övriga entreprenörer är oklar och dessutom utgår 
statsbidrag med 50 %. Därför bör kalkylen på 50 mnkr ligga kvar. 
 
Fastighetskontorets uppfattning är att hela projektet bör genomföras samtidigt. 
Det kommer inte att bli billigare att skjuta på hela eller delar av ombyggnaden. 
Dessutom är det påtagligt störande med ombyggnad i byggnaden samtidigt som 
det är verksamhet i resten av huset. En andra utflyttning till provisoriska lokaler är 
inte tänkbar. Fastighetskontoret föreslår därför: 
 
att fastighetsnämnden begär igångsättningstillstånd för ombyggnad av 
kommunhuset inom en investeringsram om 50 mnkr inkl underhåll. 
 
Ordförande Clas Ebbeson (M) informerar om de diskussioner som varit med 
styrgruppen och partigrupp. Ordförande föreslår att fastighetsnämnden beslutar i 
enlighet med fastighetskontorets förslag. 
 
Lars-Erik Nyström (C) ställer frågor om hur finansieringen av projektet ska ske 
med tanke på att endast 24 mnkr finns budgeterat och vilka ombyggnader som 
ingår. Fastighetschefen redogör för arbetets omfattning och att tilläggsanslag 
begärs i 2014 års budget. Lars-Erik Nyström (C) föreslår att fastighetsnämnden 
endast begär igångsättningstillstånd utan att ange investeringsram. 
 
Ordförande föreslår att sammanträdet ajourneras för gruppvisa diskussioner. Efter 
ajournering återupptas sammanträdet. 
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§18 (forts) 
 
Ordförande ställer proposition på sitt eget och på Lars-Erik Nyströms förslag och 
finner att fastighetsnämnden beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Fastighetskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-02-20 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för ombyggnad av 

kommunhuset inom en investeringsram om 50 mnkr inklusive underhåll. 
 

 
 
Lars-Erik Nyström (C) och Kenth Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Lars-Erik Nyströms (C) förslag. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Fa §19   Dnr:  FA.2013.5   009 
  
Information från fastighetskontoret   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen Mikael Fröler informerar: 
 

 Vi har problem med brandlarm i trygghetsboende. Det blir många 
falsklarm på grund av matlagning och varje larm kostar drygt 3 tkr per 
utryckning. Ett alternativ är att ta bort direktkopplade deckare i 
lägenheterna och ersätta med enklare brandvarnare. 

 Problemet med sjuksköterskelokalen vid Blomstervägens demenscentrum 
är ännu inte löst. Nya prover indikerar fuktskador i golvets isolering.  

 Även ventilationen i demenscentrums kök har problem. Det är 
konstaterat att anläggningen är underdimensionerad trots att den 
projekterades i ett sent skede i byggprocessen. Fastighetskontoret har 
ställt krav på konsulten att ansvara för samtliga kostnader för att åtgärda 
problemet. 

 När Gisle skolrestaurang tas i drift förändras städningen av matsalarna. 
Fastighetskontoret har tidigare städat rummen men skolan vill ta över 
städningen för att samordna med driften av köket. Anledningen är att 
skapa heltidstjänster. Fastighetskontoret blir lidande och vår personal 
tappar arbetsuppgifter. Sammantaget innebär förändringen en dyrare 
lösning för skolan. 

 Vid Solbacka har bygg- och miljöförvaltningen ställt krav på åtgärder i 
köket och framför allt beträffande kyl och frysrummen. Fastighetskontoret 
har anlitat konsult för att projektera ett utbyte av kyl- och frysrum. 

 Fastighetskontoret kommer inom kort att gå ut med upphandling av 
konsulter till om- och tillbyggnad av Mariagårdens kök. 

 Fastighetskontoret har lämnat ut fem objekt som ska rivas på 
anbudsräkning. Anbuden kommer in den 11 mars. 

 
Beslutsunderlag 
  
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
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Fa §20   Dnr:  FA.2013.6   009 
  
Meddelanden   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden: 
 

 Ks 2013-02-05 §63 Ansökan om tilläggsanslag för att åtgärda Gisleparkens 
bowlingmaskiner 

 Föredragninslista för Brottsförebyggande rådet 2013-02-07 samt utkast till 
handlingsplan 

 Protokoll från Folkhälsorådet 2013-02-07 med bilagor 
 

 


