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  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

 
 
Sida  

 2013-06-19   2 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fa §60  Dnr:  FA.2013.37 295      
  
Marknadsförrådet i Gislaved, byggnation av HWC  
Medelsanvisning 
  
Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret har beställt uppförande av HWC och dusch i Marknadsförrådet 
i Gislaved. Marknadsplatsen används sedan förra året som ställplats för husbilar. 
 
Fastighetskontoret har kostnadsberäknat projektet till ca 100 000 kr och 
hyreshöjningen accepteras av Tekniska kontoret. 
 
Fastighetskontoret föreslår att medel anvisas från projekt 56005. 
 
Beslutsunderlag 

 Protokoll 2013-06-04 Faau §48 
 Beställning HWC 
 Förslag 2 HWC, dusch 
 Tjänsteskrivelse daterad 2013-05-30 
 
 

Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56005 (Handikappåtgärder) anvisa 100 000 kr till HWC och 

dusch i Marknadsförrådet i Gislaved (projekt 56823) 
 
 
Expedieras till: 
 Tekniska kontoret 
Ekonomienheten 
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Fastighetsnämnden   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fa §61  Dnr:  FA.2012.27 289      
  
Utbyte av utomhusbelysning  
Medelsanvisning 
  
Ärendebeskrivning 
I april 2015 förbjuds försäljning av kvicksilverlampor. Med anledning av det har 
fastighetskontoret gjort en inventering av utomhusbelysningen vid kommunens 
fastigheter. Man har då funnit totalt 560 kvicksilverarmaturer. Det finns armaturer 
som är så gamla som mellan 30 år och 50 år och det är angeläget att ersätta dem. 
Fastighetsnämnden har från projekt 56004 (Investering i befintliga fastigheter) 
tidigare anvisat 450 000 kr för att påbörja utbytet av kvicksilverarmaturer vid 
kommunens fastigheter. Under 2012 har utbyte till LED belysning skett på nio 
fastigheter och fastighetskontoret avser att fortsätta med utbytet under 2013. 
 
Fastighetskontoret föreslår att utomhusbelysning på ytterligare fyra fastigheter 
byts ut under 2013 av hänsyn till miljö, energibesparing, ålder och kommande 
försäljningsförbud. De fastigheter som föreslås är Lundåkerskolan i Gislaved, 
Isabergskolan i Hestra samt brandstationen och TK-förrådet i Smålandsstenar,  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2013-06-04 - Faau §49  
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56004 (Investering i befintliga fastigheter) anvisa 265 000 kr till 

projekt 56764 för fortsatt utbyte av utomhusbelysningar vid kommunens 
fastigheter.  

 
 
 
Expedieras till: 
 Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

 
 
Sida  

 2013-06-19   4 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fa §62  Dnr:  FA.2012.64 291      
  
Töråsskolan och Töråshallen, dragning av fiberkabel  
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56794. Under 2012 
anvisade fastighetsnämnden 58 000 kr till dragning av fiberkabel mellan 
Töråsskolan och Töråshallen. Projektet är genomfört och 58 000 kr blev även den 
slutliga kostnaden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2013-06-04 - Faau §50  
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56794. 
 
 
 
Expedieras till: 
 Ekonomienheten 
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Fa §63  Dnr:  FA.2012.42 293      
  
Mariagården, renovering av hiss  
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56780, renovering av 
hiss på Mariagården i Smålandsstenar. Hisskorgen, hydraulikutrustningen och 
elstyrningen har bytts ut. Fastighetsnämnden har under 2012 anvisat 275 000 kr 
till projektet och det blev också den slutliga kostnaden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2013-06-04 - Faau §51  
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56780. 
 
 
 
Expedieras till: 
 Ekonomienheten 
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Fa §64  Dnr:  FA.2007.148 289      
  
Förändringar av hissar   
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden har sedan 2008 årligen anvisat medel för ombyggnad av hissar i 
kommunens fastigheter inför den lagändring som skulle ske 2012-12-31.  
 
Totalt är det 17 hissar som renoverats och försetts med korgdörrar. Två hissar 
har undantagits under projektets gång på grund av flytt av verksamhet och 
ombyggnad, den i AMO-huset i Gislaved och den i Nordinskolan i Smålandsstenar. 
Hela projektet var slutfört före årsskiftet 2012/2013. 
 
Totalt har nämnden anvisat 2 735 000 kr, slutlig kostnad inklusive projektering 
och ändrings- och tilläggsarbeten är 2 732 895 kr, dvs 2 105 kr mindre. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2013-06-04 - Faau §52  
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56603 och återföra överskottet 2105 

kr till projekt 56004 (Investering i befintliga fastigheter). 
 
 
Expedieras till: 
 Ekonomienheten 
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Fastighetsnämnden   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fa §65  Dnr:  FA.2011.59 292      
  
Gisle Sportcenter, byte av bassängbelysning  
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56732, Byte av 
bassängbelysning i Gisle Sportcenter. Projektet genomfördes under 2012 och 
utföll väldigt väl. 
 
Fastighetsnämnden anvisade 570 000 kr till projektet, slutlig kostnad blev  
513 311 kr. Den lägre kostnaden beror främst på bra priser vid upphandlingen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2013-06-04 - Faau §53  
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56732 och återföra överskottet 

56689 kr till projekt 56004 (Investering i befintliga fastigheter). 
 
 
Expedieras till: 
 Ekonomienheten 
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Fastighetsnämnden   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fa §66  Dnr:  FA.2012.25 292      
  
Sporthallen Isamon, installation av brandlarm  
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56763, Installation av 
brandlarm i sporthallen Isamon. 
 
Fastighetsnämnden anvisade 165 000 kr till projektet, slutlig kostnad blev  
169 118 kr. Den högre kostnaden beror på tillägg med ytterligare larmdon i 
duschutrymmen. Projektet genomfördes under 2012. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2013-06-04 - Faau §54  
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56763 och anvisa underskottet 4118 

kr från projekt 56010 (Brandskyddsåtgärder). 
 
 
Expedieras till: 
 Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

 
 
Sida  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fa §67  Dnr:  FA.2012.24 295      
  
Räddningsstationen Mossarp, installation av brandlarm  
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56762, Installation av 
brandlarm på Räddningsstationen i Mossarp. 
 
Fastighetsnämnden anvisade 225 000 kr till projektet, den slutliga kostnaden blev 
293 836 kr. Överskridandet beror på svårigheter med projekteringen och att 
brukarna hade ett antal oförutsedda krav och önskemål. Projektet genomfördes 
under 2012. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2013-06-04 - Faau §55  
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56762 och anvisa underskottet 

68836 kr från projekt 56010 (Brandskyddsåtgärder). 
 
 
Expedieras till: 
 Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

 
 
Sida  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fa §68  Dnr:  FA.2008.36 293      
  
Brandlarm i äldreboenden, kompletteringar efter revisionsbesiktning  
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56596, Brandlarm i 
äldreboenden - kompletteringar efter revisionsbesiktningar. 
 
Fastighetsnämnden anvisade under 2008 totalt 230 000 kr till att åtgärda brister 
som påpekats efter revisionsbesiktning av brandlarmen i kommunens 
äldreboenden. Slutlig kostnad är 229 200 kr. Projektet har genomförts under åren 
2008 - 2012. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2013-06-04 - Faau §56  
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56596 och återföra överskottet 800 

kr till projekt 56010 (Brandskyddsåtgärder). 
 
 
 
Expedieras till: 
 Ekonomienheten  
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Fastighetsnämnden   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fa §69  Dnr:  FA.2013.36 219      
  
Gång- och cykelvägsplan 2013  
Yttrande 
  
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunstyrelsen har ett förslag till gång- och 
cykelvägsplan tagits fram. Gång- och cykelvägsplanen utgår från befintligt  
gång- och cykelvägnät samt nuvarande mål och visioner om ett ökat 
cyklande. Planen har ett tidsperspektiv på 10 år.  
 
Planen fokuserar inte enbart på utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 
utan tar även upp frågor som rör turism, folkhälsa, miljö och 
trafiksäkerhet. Att förändra människors resvanor så att de går och cyklar 
mer kräver många olika typer av insatser inom ovanstående områden. 
 
Gång- och cykelvägsplanens mål 

• Andelen cyklande ska öka genom att skapa bättre förutsättningar 
för cyklisterna. 

• Antalet cykelrelaterade olyckor ska minska. 
• Cykelrelaterade skador ska minska. 
• Möjligheten att turista på cykel i Gislaveds kommun ska 

förbättras. 
• Påverka resebeteendet i kommunen 

 
Fastighetsnämnden har inga invändningar mot planens mål eller strategier. 
När det gäller utbyggnaden har nämnden heller ingen avvikande åsikt men 
betonar vikten av att särskilt utreda Gisle, Gyllenforsskolan och området 
runt Nordinskolan. 
 
Fastighetsnämnden välkomnar också en utredning om skötselansvaret för 
GC-vägar som går genom kvartersmark. Även de områden som är 
markerade med x i detaljplanerna bör ingå i utredningen. 
 
Beslutsunderlag 
Gång- och cykelvägsplan daterad 2013-02-26 
Handlingsprogram Gång- och cykelvägsplan daterad 2013-02-26 
Protokoll 2013-06-04 - Faau §57 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att anta fastighetskontorets förslag till yttrande som eget och överlämna det till 

Tekniska nämnden. 
 
Expedieras till: 
 Tekniska nämnden 
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Sida  

 2013-06-19   12 
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Fa §70  Dnr:  FA.2011.38 282      
  
Hyresärende  
Radbyn 1 
  
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen, Funktionshinder och stöd, har framfört önskemål om att hyra 
en lägenhet på 3 rum och kök av AB Gislavedshus på Rotegan 18 A för daglig 
verksamhet. Den kan i framtiden komma att användas som bostad. Lägenheten 
ligger i anslutning till korttidsboendet på Bygatan. Bakgrunden är ett speciellt 
behov där kommunen för närvarande inte har något alternativ. Med tanke på den 
korta bindningstiden anser fastighetskontoret att hyresavtalet är acceptabelt. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till hyresavtal Radbyn 1 
Protokoll 2013-06-04 - Faau §58 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget till hyreskontrakt avseende Radbyn 1, Utmarken 11 
 
 
Expedieras till: 
 Socialförvaltningen, Funktionshinder och stöd 
 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 
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 2013-06-19   13 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fa §71  Dnr:  FA.2011.38 282      
  
Hyresärende  
Öreryd 4:46 
  
Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun hyr sen flera år lokaler av AB Gislavedshus för förskola i 
Öreryd. I det senaste avtalet är underhållsansvaret fördelat så att det kan 
uppstå problem med tolkningen. Barn- och utbildningsförvaltningen har också 
önskemål om en kortare avtalsperiod. 
 
AB Gislavedshus presenterar ett nytt hyresavtal som tillgodoser 
kommunens önskemål. 
 
Marcus Ingelsbo (M) påpekar vikten av att förskole- och skolverksamheten 
fortsätter i området. Han föreslår att fastighetskontoret får i uppdrag att, 
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, se över den totala 
lokalsituationen i Öreryd för ett optimalt utnyttjande av lokalerna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2013-06-04 - Faau §59 
Hyresavtal Landbogårdens förskola 2013-06-19.pdf  
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget till hyresavtal med AB Gislavedshus avseende lokal på 

Öreryd 4:46 samt 
 
att uppdra till fastighetskontoret att, tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen, se över den totala lokalsituationen i Öreryd för ett 
optimalt utnyttjande av lokalerna. 

 
 
Expedieras till: 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fa §72  Dnr:  FA.2011.38 282      
  
Hyresärende  
Garvaregården 
  
Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har hyrt den så kallade Garvaregården på Köpmangatan 20 i 
Gislaved under många år. Det är barn-och utbildningsförvaltningen som har 
bedrivit verksamhet i lokalen. Men då det inte fanns ytterligare behov har lokalen 
sagts upp från och med 2013-06-30. 
 
Nu har socialförvaltningen påtalat behov av mer kontorsutrymme. Bakgrunden 
finns dels i "Kom hem", dels i gruppbostad Dalen. 
 
När det gäller gruppbostad Dalen har socialförvaltningen disponerat några 
lägenheter i kvarteret Dalen som gruppbostad för funktionshindrade . Till 
bostäderna har även funnits en gemensamhetslokal. Det är dock problem 
med inomhusmiljön i den gemensamma lokalen. Det medförde att man 
flyttade ur lokalen och har sen dess inte haft någon bra gemensamhetslokal. 
Ersättningen blev en liten lägenhet vid Danska Vägen som inte fyller behovet. 
Där finns sen tidigare en annan större lägenhet som kontor och 
personalutrymme för omsorgen och personliga assistenter. Det är den 
verksamhet som ska flytta till Garvaregården. Då blir den större lägenheten 
gemensamhetslokal för gruppbostaden. Den lilla lägenheten sägs upp. 
 
Till dagens sammanträde har HSB Gambrinus AB presenterat ett förslag till 
hyreskontrakt för Garvaregården daterat 2013-06-18. Fastighetskontoret 
föreslår att förslaget godkänns och att lokalen hyrs från 2013-09-01. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2013-06-04 - Faau §60 
FoS skrivelse Nya lokaler - Garvaregården daterad 2013-06-05 
Förslag hyreskontrakt Garvaregården daterat 2013-06-18 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna hyresavtalet med HSB Gambrinus AB avseende Garvaregården i 

Gislaved. 
 
 
Expedieras till: 

 Socialförvaltningen, Funktionshinder och stöd 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fa §73  Dnr:  FA.2013.22 292      
  
Anderstorps sim- och sporthall, omläggning av golv  
Antagande av anbud 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen Mikael Fröler redogör för den upphandling som skett avseende 
omläggning av golv i A-hallen i Anderstorps sporthall.  
 
Vid anbudstidens utgång har fyra anbud inkommit. Lägsta anbudssumman är 514 
tkr och högsta är 699 tkr. Fastighetskontoret bedömer att anbudsgivarna är 
likvärdiga och föreslår att lägsta anbud, nr 004, antas. 
 
Fastighetsnämnden har tidigare anvisat 500 tkr till projektet. Fastighetskontoret 
föreslår att ytterligare 100 tkr anvisas för att täcka kostnader för tillkommande 
arbeten bl a rivning av socklar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2013-06-04 - Faau §61  
Anbudssammanställning 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att anta anbud nr 004 för omläggning av golvet i A-hallen i Anderstorps 

sporthall samt 
 
att från projekt 56004 (Investering i befintliga fastigheter) anvisa 100 000 kr till 

projekt 56618. 
 
____________ 
Efter beslutet meddelas att det antagna anbudet är lämnat av Gislaveds 
Golvbeläggning AB. 
 
 
Expedieras till: 
 Ekonomienheten 
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Fa §74  Dnr:  FA.2011.42 280      
  
Nyckeltal 2012 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen Mikael Fröler redogör för nyckeltal avseende kostnader för 
fastigheternas drift och underhåll under 2012. 
 
Total förvaltningskostnad inklusive kapitalkostnad (med 2011 års siffror inom 
parentes) är för grundskolor 768,94 kr/m2 (809,61), barnomsorgslokaler 891,87 
(845,08), äldreboenden 847,24 (935,53) förvaltningsfastigheter 556,36 (616,14), 
fritidsfastigheter 522,48 (560,60) och gymnasium 734,55 (850,35).  
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställningar Nyckeltal 2008 - 2012 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
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Fa §75  Dnr:  FA.2013.9 042      
  
Ekonomisk rapport 2013  
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen Mikael Fröler redogör för budgetuppföljning per 2013-05-31. Det 
operiodiserade resultatet är 4 135 tkr.  
 
De externa intäkterna är högre än budget beroende på bl a att hyresintäkterna för 
juni är med. Kostnaderna för personal är lägre än budget, främst beroende på att 
de retroaktiva löneökningarna från 1 april inte är utbetalda ännu. Kostnaderna för 
media är lägre än vid samma tid 2012, troligen beroende på bättre priser. 
 
Ett periodiserat delårsbokslut och helårsprognos 2 ska göras efter 2013-08-31. 
 
 
Beslutsunderlag 
 Budgetuppföljning per 2013-05-31 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
 Ekonomienheten 
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Sammanträdesdatum 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fa §76  Dnr:  FA.2013.5 009      
  
Information från fastighetskontoret  
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen Mikael Fröler informerar om aktuella frågor: 
 

• Entreprenören för ombyggnaden av Gisleparken har anmält förhinder 
vilket innebär fyra veckors försening. Brukarna är informerade. 

 
• Kommunstyrelsen har antagit ny delegationsordning att gälla från och med 

den 1 juni 2013. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att göra 
detsamma under hösten. 

 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
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Fa §77  Dnr:  FA.2013.6 009      
  
Meddelanden  
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden: 
 

• Kommunfullmäktige 2013-05-23 §75 Handbok för medborgardialog och 
§77 Helårsprognos 1 2013 

 
• Kommunstyrelsen 2013-06-04 §274 Ombyggnad av kommunhuset och 

§265 Kommunstyrelsens delegationsordning inkl styrdokument 
 
 

  


