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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §10 Dnr: FA.2014.16

Skattkistans förskola, nytt kokeri
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Skattkistans förskola i Reftele får sin mat från Ölmestadsskolan, men lagar
potatis m.m på plats. För att förbättra arbetsmiljön för personalen och
underlätta matlagningen vill barn- och utbildningsförvaltningen att
fastighetsförvaltningen köper och installerar ett kokeri på Skattkistan förskola.
Ett sådant kokeri skulle med kringliggande anpassning kosta 34 500 kr.

Arbetsutskottet föreslår att fastighetsnämnden anvisar 34 500 kr till projektet.

Beslutsunderlag
Beställning kokeri Skattkistan.doc
Tjänsteskrivelse Kokeri Skattkistan, 2014-02-13
Protokoll 2014-02-18 - Faau §7

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 34 500 kr till
nytt kokeri på Skattkistans förskola (projekt 56849).

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §11 Dnr: FA.2011.48 291

Ekenskolan, ombyggnad av Ekenhallen
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56726. Projektet var
kostnadsberäknat till 350 000 kr, slutlig kostnad är 157 651 kr. Den lägre
kostnaden beror dels på att arbetets omfattning minskades under tiden, dels på
att hantverkarnas arbetstid delvis bokförts som underhåll.

Projektet innebar ombyggnad av Ekenhallen på Ekenskolan i Anderstorp för att
fritidshemmet skulle få mer ändamålsenliga lokaler.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-02-18 - Faau §8
56 726 Slutredovisning_Ekenskolan Ombyggnad av Ekenhallen.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56726 och återföra överskottet
192 349 kr till projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §12 Dnr: FA.2012.49 291

Lundåkerskolan, automatiska dörröppnare
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56785. Projektet
innebar installation av automatiska dörröppnare på fyra innerdörrar, främst för
att underlätta för handikappade elever.

Fastighetsnämnden anvisade 80 000 kr till projektet, slutlig kostnad är 33 077
kr. Den lägre kostnaden beror dels på att framdragningen av el blev billigare,
dels på att en del av kostnaden för hantverkarnas arbetstid bokförts som
underhåll.

Beslutsunderlag
56 785 Slutredovisning Lundåkerskolan Automatiska dörröppnare.doc
Protokoll 2014-02-18 - Faau §9

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56785 och återföra överskottet
46 923 kr till projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen

4(32)



2014-03-04 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §13 Dnr: FA.2013.14 291

Lundåkerskolan, ombyggnad av trä- och metallslöjdsal
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56809. Projektet har
omfattat ombyggnad av slöjdlokalerna i Lundåkerskolan i Gislaved för att bättre
kunna utnyttja lokalerna.

Beräknad kostnad var 950 000, slutlig kostnad är 1 067 649 kr. Fördyringen
beror till stor del på att man blev tvungen att riva två bärande betongväggar
och uppföra en ny. Även elarbetena blev dyrare än beräknat. I samband med
projektet gjordes även underhåll för ca 350 000 kr.

Beslutsunderlag
Ritning Träslöjden
Ritning Textilslöjden
56809 Slutredovisning
Protokoll 2014-02-18 - Faau §10
Tekniksalens möblering

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56809 och anvisa underskottet
117 649 kr från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §14 Dnr: FA.2012.40 291

Musikskolan i Anderstorp, omläggning av taket
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56776.

Projektet föranleddes av att det gamla koppartaket på Musikskolan i
Anderstorp börjat vittra sönder och läcka. Takbytet upphandlades som
totalentreprenad, lägst anbud, 519 589 kr, lämnades av Modéns Plåtslageri i
Anderstorp. Koppartaket byttes mot ett tak i ärggrön plåt.

Fastighetsnämnden hade anvisat 620 000 kr till projektet, den slutliga
kostnaden är 533 779 kr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-02-18 - Faau §11
56 776 Slutredovisning Musikskolan Ansderstorp Renovering yttertak.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56776 och återföra överskottet
86 221 kr till projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §15 Dnr: FA.2013.17 291

Gärdesskolan, förbättring av ventilation i ett arbetsrum
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56810.

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde förbättring av ventilationen i ett
arbetsrum för lärare vid Gärdesskolan i Gislaved. Fastighetskontoret beräknade
kostnaden till 30 000 kr, slutlig kostnad är 22 117 kr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-02-18 - Faau §12
56 810 Slutredovisning Gärdesskolan vent i arbetsrum.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56810 och att återföra
överskottet 7 883 kr till projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §16 Dnr: FA.2013.27 291

Gärdesskolan, ombyggnad för SYV-verksamheten
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56812.

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde ombyggnad på Gärdesskolan i
Gislaved för att kunna samla SYV-verksamheten (Studie- och yrkesvägledning)
på samma plats i skolan.

Fastighetsnämnden anvisade 360 000 kr till projektet, slutlig kostnad uppgår till
106 551 kr. En orsak till överskottet är att kostnaderna för egna hantverkare -
snickare, målare och rörmokare - inte bokförts på projektet.

Beslutsunderlag
56 812 Slutredovisning Gärdesskolan Ombyggnad för SYV.doc
Protokoll 2014-02-18 - Faau §13

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56812 och återföra överskottet
253 449 kr till projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §17 Dnr: FA.2013.18 290

Gyllengården, ny altandörr
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56811.

I samband med byte av ett stort antal förnster och dörrar på Gyllengården i
Gislaved beställde barn- och utbildningsförvaltningen en extra antaldörr. Då
den inte var medräknad från början anvisade fastighetsnämnden 25 000 kr till
den dörren som ett särskilt projekt. Emellertid fakturerades allt samtidigt och
endast 7 382 kr är bokfört på projektet.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att överskottet
återförs till projekt 56003.

Beslutsunderlag
56 811 Slutredovisning Gyllengårdens förskola Ny Altandörr.doc
Protokoll 2014-02-18 - Faau §14

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56811 och återföra överskottet
17 618 kr till projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §18 Dnr: FA.2013.52

Gyllengårdens förskola, ombyggnad 2013
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56834.

I samband med fönsterbyte på Gyllengården i Gislaved beställde barn- och
utbildningsförvaltningen några mindre ombyggnader i lokalerna. Kostnaden
beräknades till ca 40 000 kr som fastighetsnämnden anvisade. Slutlig kostnad är
53 077 kr.

Beslutsunderlag
56 834 Slutredovisning Gyllengårdens förskola Ombyggnad 2013.doc
Protokoll 2014-02-18 - Faau §15

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56834 och att anvisa underskottet
13 077 kr från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §19 Dnr: FA.2013.33 291

Öreryds skola, ventilationsåtgärder
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56819.

Våren 2013 uppmättes höga halter av radon i källarplanet på Öreryds skola och
barn- och utbildningsförvaltningen beställde installation av mekanisk ventilation.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt också att verksamheten skulle flytta till
Isabergskolan under tiden ventilationen installerades.

Fastighetskontoret föreslog att ett rumsaggregat skulle placeras i matsalen.
Åtgärderna kostnadsberäknades till 250 000 kr som anvisades av
fastighetsnämnden. Senare framkom önskemål om att aggregatet inte skulle
placeras i matsalen utan i en angränsande del av källaren. Det innebar en bättre
anläggning med också ett något större aggregat och fler håltagningar i
betongväggarna samt även att fler och längre kanaler fick installeras med
kostnadsökningar som följd. Även elarbetena blev dyrare då man fick
demontera fler armaturer och eluttag. Den slutliga kostnaden för projektet är
450 741 kr. Arbetet kunde slutföras under sommaren och verksamheten flytta
tillbaka strax efter höstterminens start.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-02-18 - Faau §16
56 819 Slutredovisning Örerydsskolan ventilationsåtgärder.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56819 och anvisa underskottet
200 741 kr från projekt 56003, till fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen

11(32)



2014-03-04 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §20 Dnr: FA.2013.32 291

Skeppshultsskolan, ombyggnad 2013
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56820.

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde under våren 2013 en del
ombyggnader på övre plan i Skeppshultsskolan. Fastighetskontoret beräknade
kostnaderna till ca 50 000 kr och fastighetsnämnden anvisade medel. Slutlig
kostnad är 56 595 kr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-02-18 - Faau §17
56 820 Slutredovisning Skeppshultsskolan Ombyggnad 2013.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56820 och att anvisa underskottet
6 595 kr från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §21 Dnr: FA.2013.43 291

Isabergskolan, utbyte av ugn
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56828.

Fastighetsnämnden anvisade i september förra året 130 000 kr till en ny ugn i
storköket på Isabergskolan i Hestra. Den gamla ugnen var från 1999 och det
var problem med varmhållning och läckage och dessutom svårt att få tag i
reservdelar. Slutlig kostnad för projektet är 115 744 kr.

Beslutsunderlag
56828 Slutredovisning Isabergskolan utbyte av ugn.doc
Protokoll 2014-02-18 - Faau §18

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56828 och återföra överskottet
14 256 kr till projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §22 Dnr: FA.2013.50

Ölmestadskolan, byte till större kokgryta
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56832.

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde förra hösten en större kokgryta till
Ölmestadsskolans storkök. Fastighetsnämnden anvisade 145 000 kr till
projektet. Slutlig kostnad är 149 915 kr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-02-18 - Faau §19
56832 Slutredovisning Ölmestadsskolan Byte kokgryta.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56832 och att anvisa underskottet
4 915 kr från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §23 Dnr: FA.2011.8 052

Upphandlingsärende; antagande av anbud
Dörrar till Sörgårdens förskola

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret har infordrat anbud på nya ytter- och innerdörrar till
Sörgårdens förskola i Gislaved. Arbetet kommer att göras av egna hantverkare
och som planerat underhåll.

Vid anbudstidens utgång hade fem anbud lämnats varav fyra inte var kompletta.
Fastighetskontoret föreslår att det femte anbudet, nr 003, antas. Pris 247 800
kr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-02-18 - Faau §20

Fastighetsnämnden beslutar

att anta anbud nr 003 som leverantör av dörrar till Sörgårdens förskola, pris
247 800 kr.

___________
Efter beslutet meddelas att anbudet är lämnat av Naij Bygg AB, Smålandsstenar

Expedieras till:
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §24 Dnr: FA.2012.31 290

Strandsnäs förskola, utbyte av släntrutschkana
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56771.

Släntrutschkanan på Strandsnäs förskola kritiserades i den årliga besiktningen
2012 på ett antal punkter. Bland annat fanns där glipor som medförde
hängningsrisk och föremål i fallytan runt kanan som inte var tillåtna.

Fastighetskontoret beställde därför en slätrutschkana med färdig plattform för
att eliminera risken för glipor och en gräsarmeringsmatta för att hålla ytan
kring kanan så öppen som möjligt, utan att förstöra underlaget. Projektet
kostnadsberäknades till ca 50 500 kr. Slutlig kostnad är 58 184 kr. Själva
rutschkanan blev lite billigare än beräknat men kostnaden för arbetet blev
dyrare.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-02-18 - Faau §21
Slutredovisning, Strandsnäs förskola - byte av släntrutschkana, daterad
2013-10-09

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56771 och att anvisa underskottet
7 684 kr från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fa §25 Dnr: FA.2012.12 291

Gyllenforsskolan, ersättning av lekredskap
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56761.

Linbanan som tidigare fanns på Gyllenforsskolan blev utdömd i den årliga
besiktningen 2011. Fastighetskontoret tog då ned den och skolan ville ersätta
den med något annat.

Under 2013 beslutade verksamheten att de ville ha en hinderbana. Denna
kostade i stort sett lika mycket som en linbana. Fastighetskontoret beräknade
kostnaden till 66 000 kr vilket fastighetsnämnden anvisade. Den slutliga
kostnaden är 72 357 kr. Underskottet beror på att monteringen blev dyrare än
om linbanan ersatts med en annan linbana. Hinderbanan består av fyra hinder
som skulle monteras och förankras. Det gjorde att kostnaden för
entreprenaden blev dyrare än beräknat. Även lekredskapen i sig blev dyrare än
det var tänkt från början.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-02-18 - Faau §22
Slutredovisning - Gyllenforsskolan, ersättning av lekredskap, daterad
2013-12-27

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56761 och att anvisa underskottet
6 357 kr från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fa §26 Dnr: FA.2012.14 291

Villstadskolan, åtgärder i utemiljön
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56760.

Barn- och utbildningsförvaltningen bestämde att de 2012 ville köpa in lite nya
lekredskap till Villstadskolans skolgård. Tidigare fanns det ganska lite lekredskap
på skolan om man jämför med andra skolor i kommunen och en utökning var
efterlängtad.

Barn- och utbildningsförvaltningen gjorde en beställning på en kompisgunga från
Hags med nya fallskyddsplattor och en klätterställning till en befintlig sandyta.
Klätterställningen valdes i ett senare skede och kom att kosta 58 000 kronor.
Fastighetskontoret beräknade kostnaden för projektet till 152 500 kr och
medel anvisades av fastighetsnämnden. Den slutliga kostnaden som redovisas på
projektet är 192 923 kr. Anledning till underskottet i detta projekt är att det
blev mycket mer asfaltarbete och mer bortforsling än vad som var med i
kostnadsberäkningen från början. Dessutom är bokföringen av projektet
bristfällig. Det finns kostnader i projektet som skulle belastat driften men också
kostnader i underhåll som borde belastat projektet. Eftersom det ligger i 2012
års redovisning kan det inte föras om. Om redovisningen varit riktig skulle
projektet kostat 216 087 kr med ett underskott om 63 587 kr.

Beslutsunderlag
Slutredovisning - Villstadskolan, åtgärder i utemiljön, daterad 2013-12-27
Protokoll 2014-02-18 - Faau §23

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56760 och att anvisa underskottet
40 423 kr från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fa §27 Dnr: FA.2012.13 291

Åtteråsskolan, åtgärder i utemiljön
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56743.

Projektet genomfördes under 2012.

Under 2011 togs ett antal av Åtteråsskolans egeninköpta lekredskap ner. Några
av dessa var tillverkade av föräldraföreningen och några hade köpts in av pengar
skolan hade fått. Det blev då ganska tomt på skolgården och barn- och
utbildningsnämnden beslutade att nya redskap skulle ersätta de gamla.

Barn- och utbildningsförvaltningen gjorde en beställning på en linbana och
klätterställning från Hags och en klätterställning från Kompan.
Fastighetskontoret kostnadsberäknade projektet till 315 000 kr, slutlig kostnad
är 240 116 kr.

Anledningen till att det blev ett överskott var att vi fick en prisreduktion på
grund av felleveranser av lekredskap och konkurrens mellan
lekredskapsföretagen.

Markarbetet drog över något då vissa ytor på skolgården var i dåligt skick och
behövdes rättas till.

Dessutom var tid felkonterat på detta projekt och några av lekredskapen blev
konterade på driftkontot 6112. Dessa kostnader gick inte att omföra då
misstagen upptäcktes efter 2012 års bokslut.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-02-18 - Faau §24
Slutredovisning - Åtteråsskolan, åtgärder i utemiljön, daterad 2013-12-27

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56743 och återföra överskottet
74 886 kr till projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fa §28 Dnr: FA.2012.2 299

Ö Järnvägsgatan 19 i Sm.stenar, byte av värmeanläggning
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56753.

Pannan i en av kommunens saneringsfastigheter var i behov av utbyte och
fastighetsnämnden anvisade 75 000 kr till projektet. Hyresgästen sa dock upp
hyreskontraktet och flyttade så åtgärden utfördes inte. Huset kommer nu att
rivas inom kort. En faktura på 2 030 kr bokfördes felaktigt på projektet och
upptäcktes inte förrän boslutet 2012 var klart. Överskottet är således inte
riktigt hela den anvisade summan utan 72 970 kr.

Beslutsunderlag
Slutredovisning - Ö Järnvägsgatan 19, byte av värmeanläggning, daterad
2013-12-27
Protokoll 2014-02-18 - Faau §25

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56753 och återföra överskottet
72 970 kr till projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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Fa §29 Dnr: FA.2012.44 291

Ekenskolan, ersättning av lekredskap
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56782.

Projektet genomfördes år 2012/2013.

En gammal släntrutschkana blev utdömd i den årliga besiktningen och
monterades ner för att ersättas av något annat. Fastighetskontoret beräknade
kostnaden till 50 000 kr vilket fastighetsnämnden anvisade. Den slutliga
kostnaden är 53 468 kr.

Rektorn, personalen och barnen på Ekenskolan var osäkra på vad de ville ha
men beslutade under hösten 2013 att de ville ha en ny släntrutschkana. Denna
beställdes och monterades under hösten. Samtidigt var några åtgärder tvungna
att utföras där den gamla rutschkanan varit. Här sprang barnen rakt ut och
man fick sätta upp och gjuta fast ett nytt räcke för att göra ytan säkrare för
barnen, därav den högre kostnaden.

Beslutsunderlag
Slutredovisning - Ekenskolan, ersättning av lekredskap, daterad 2013-12-27
Protokoll 2014-02-18 - Faau §26

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56782 och att anvisa underskottet
3 468 kr från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fa §30 Dnr: FA.2012.53 290

Nyckelpigans förskola, nytt staket
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56788.

Nyckelpigans förskola hade tidigare ett äldre trästaket som var väldigt lågt och
det hände emellanåt att barn klättrade över.Det inkom många klagomål
angående staketet både till rektorn och till fastighetskontoret.

2012 fick fastighetskontoret en beställning på ett nytt staket till Nyckelpigan.
Hela kostnaden för staket beräknades till 96 500 kr, fastighetsnämnden
anvisade 65 000 kr och resterande belastade underhållsbudgeten. Slutlig
kostnad är 76 413 kr. Anledning till den extra kostnaden som tillkom i detta
projekt var en extra grind. Den kostade, med montering, 11 413 kr.

Beslutsunderlag
Slutredovisning - Nyckelpigans förskola, nytt staket, daterad 2013-12-27
Protokoll 2014-02-18 - Faau §27

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56788 och att anvisa underskottet
11 413 kr från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen

22(32)



2014-03-04 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §31 Dnr: FA.2014.6

Bureskolan Växthuset - ersättning av lekredskap
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
För ett antal år sedan flyttades en stor klätterställning från Ekbackens förskola
till Bureskolan. Denna klätterställning uppfyllde inte kraven i svensk standard
och under hösten 2013 rev fastighetskontoret ställningen då den blev utdömd i
den årliga besiktningen. Tidigare har man försökt att laga och göra den mer
säker men nu beslutades att det var för många fel för att behålla den.

Verksamheten vill nu ha klätterställningen ersatt med något nytt och efter
diskussioner har de önskemål om en Vikingboat (akterdel) från Söve Lekmiljö.
Denna är mer anpassad efter åldersgruppen än den tidigare men bidrar ändå till
utmaningar för barnen.

Enligt fastighetskontoret kostnadsberäkning ska klätterställningen kosta
100 000 kr i inköp och montering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Bureskolan Växthuset, ersättning lekredskap, daterad
2014-01-02
Protokoll 2014-02-18 - Faau §28

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 100 000 kr till
ny klätterställning på Bureskolan (projekt 56850).

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fa §32 Dnr: FA.2014.7

Parkgården - ersättning av lekredskap
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Ett lekredskap på Parkgårdens förskola i Gislaved uppfyller inte de
grundläggande säkerhetskraven i svensk standard och rekommendationen är att
ta bort det. Under 2012 gjordes några mindre åtgärder på det för att försöka
göra det säkrare men i 2013 års besiktning dömdes det ut.

Efter diskussioner med personalen på Parkgården önskar de en Uniplay Kolale
från Hags.

Enligt fastighetskontorets kostnadsberäkning skulle klätterställningen kosta
90 000 kr i inköp och montering. Arbetsutskottet föreslår att
fastighetsnämnden anvisar medel från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Parkgården, ersättning av lekredskap, daterad 2014-01-02
Protokoll 2014-02-18 - Faau §29

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 90 000 kr till
en ny klätterställning på Parkgårdens förskola (projekt 56851).

Expedieras till:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fa §33 Dnr: FA.2014.14

Räddningsstationen Mossarp, förstärkning av telenätet
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Räddningstjänstförvaltningen har beställt åtgärder för att lösa problem med
dålig täckning på telefonerna i räddningsstationen i Mossarp.

IT-enheten har hjälpt dem med utredning och framtagande av offert. Kostnaden
beräknas till 90 000 kr. Arbetsutskottet föreslår att fastighetsnämnden anvisar
medel från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Beställning J Nilsson 2014-01-09.pdf
Protokoll 2014-02-18 - Faau §30

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 90 000 kr till
förstärkning av telenätet på räddningsstationen i Mossarp (projekt
56852).

Expedieras till:
Ekonomienheten
Räddningstjänsten
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Fa §34 Dnr: FA.2014.15

Solbacka, ombyggnad av kyl- och frysrum
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen har i en inspektion på Solbackas kök noterat att
det bl a finns mögelproblematik i kylrummet, problem med isbildning i
frysrummet samt slitna träväggar i anslutning till kyl- och frysrum som är svåra
att hålla rena.

Rummen är gamla och i stort behov av underhåll. Det är nödvändigt att
installera nya kyl- och frysrum och samtidigt bygga ett kontor för kökets
personal.

Fastighetskontoret har projekterat och lämnat ur entreprenaden på
upphandling som en generalentreprenad. Vid anbudstidens utgång hade två
anbud inkommit. Arbetsutskottet beredde ärendet vid ett extra sammanträde
2014-03-03 och föreslår att lägsta anbud, nr 001, antas. Pris 1 723 750 kr.

Fastighetskontoret beräknar totala kostnaden inklusive projektering till 1 845
tkr och föreslår att medel anvisas från projekt 56003, Fastighetsnämndens
förfogande.

Beslutsunderlag
Inspektionsrapport 2012-10-02.pdf
Solbacka, ombyggnad av kyl- och frysrum, 2014-02-26
Planritning A-40.1-1011.pdf
Protokoll 2014-02-18 - Faau §31

Fastighetsnämnden beslutar

att anta anbud nr 001 för ombyggnad av kyl- och frysrum på Solbacka i
Reftele (projekt 56853) och att anvisa 1 845 tkr från projekt 56003,
Fastighetsnämndens förfogande.

_____________
Efter beslutet meddelas att anbud nr 001 är lämnat av Naij Bygg AB,
Smålandsstenar.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Socialförvaltningen
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Fa §35 Dnr: FA.2014.8

Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds
kommun 2014 - 2018
Yttrande

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har skickat ut "Strategi för barn- och
utbildningsnämndens verksamheter 2014 - 2018" på remiss till
partier, nämnder samt andra organisationer och föreningar för
yttrande. Fastighetschef Mikael Fröler har, efter diskussioner i
arbetsutskottet 2014-02-18, gjort ett förslag till yttrande från
fastighetsnämnden:

"Strategin är barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning till 2018
och ska medverka till att skapa en verksamhet med bra kvalitet.

Dokumentet inleds med en ambitiös vision för verksamheten. Där
betonar man chefers och pedagogers betydelse för barnens
utveckling och lärande. Samtidigt finns det andra, stödjande,
personalgrupper inom verksamheten, som kuratorer, kockar,
städare, måltidspersonal, vaktmästare m fl. Det synes som om
deras arbete saknar betydelse för visionen.

En strategi ska peka ut de verksamhetsområden som är av kritisk
betydelse för att nå visionen. Det framgår inte av strategin vad som
är viktigast, allt verkar lika viktigt.
Utan att behärska verksamheten anser fastighetsnämnden att det
borde finnas delar i barn- och utbildningsnämndens verksamhet
som har större betydelse än andra för att nå visionen.
Strategin ger bättre förutsättningar för att nå visionen om de
viktigaste verksamheterna lyfts fram."

Fastighetsnämnden diskuterar strategin och förslaget till yttrande.

Beslutsunderlag
Yttrande stratergi för barn- och utbildnigsnämndens verksamheter 2014-02-26
Protokoll 2014-02-18 - Faau §32
Strategi remissversion 131209.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att anta yttrandet som eget och överlämna det till Barn- och
utbildningsnämnden.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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Fa §36 Dnr: FA.2013.38 041

Budget 2014
Förslag till fördelning av medel till fastighetsnämndens förfogande

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet diskuterade vid sitt sammanträde 2014-02-18 ett förslag från
fastighetskontoret om fördelning av de medel som i budget 2014 är avsatta till
fastighetsnämndens förfogande.

Efter arbetsutskottets sammanträde har fastighetschefen upptäckt att förslaget
inte var riktigt komplett och föreslår därför att fastighetsnämnden
återremitterar ärendet till kontoret för ytterligare beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-02-18 - Faau §33
Fastighetsnämndens förfogande förslag 2014-02-12.pdf
Fördelning av anslag till nämndens förfogande 2014-02-12

Fastighetsnämnden beslutar

att återremittera ärendet till fastighetskontoret för ytterligare beredning.

Expedieras till:
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Fa §37 Dnr: FA.2014.10

Passagesystem, fritidsfastigheter
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har beställt installation av ett nytt mobiltelefonstyrt
passagesystem i sju olika fritidsfastigheter nämligen Gullviveskolan, Johan Orre,
Gyllenforsskolan, Gisle Sportcenter, Töråsskolan, Rönneljung och
Åtteråsskolan.

Med det nya systemet lämnas en kod till kundens mobiltelefon. Om en dörr
lämnas olåst går ett larm till kunden som då ska stänga dörren. Sker inte detta
går larmet vidare till en larmcentral och kunden får betala kostnaden för
utryckning.

Fastighetskontoret har beräknat kostnaden till 232 000 kr. Arbetsutskottet
beredde ärendet vid sitt sammanträde 2014-03-03 och föreslår att medel
anvisas från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003, Fastighetsnämndens förfogande, anvisa 232 000 kr till
nya passagesystem i sju fritidsfastigheter (projekt 56854).

Expedieras till:
Ekonomienheten
Fritidsförvaltningen
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Fa §38 Dnr: FA.2014.5

Ekonomisk rapport 2014

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för budgetuppföljning per 2014-01-31.
Alla budgetsiffror är inte inlagda i ekonomisystemet ännu men jämfört med
samma tid förra året verkar resultatet något bättre. Det är dock för tidigt på
året för att dra några slutsatser ännu. Första delårsbokslutet och prognos för
helåret ska göras per 2014-03-31.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning 14-01-31.xls

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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Fa §39 Dnr: FA.2014.1

Information från fastighetsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för aktuella frågor:

Fastighetsförvaltningen har ett personalärende där en sökande till en
tjänst känt sig diskriminerad.

Planändringen vid Anderstorps vårdcentral är avbrutet på grund av
föroreningar i marken.

Fastighetsförvaltningen planera att genomföra en ny attitydundersökning
under 2014. Anledningen är att den tidigare undersökningen sammanföll
med kommunens medarbetarenkät som genomförs vart annat år.

Verksamhetsservice har fått ett nytt städuppdrag på Östergården där
verksamheten tidigare har städat själva. Det kommer sannolikt att
innebära ökad sysselsättningsgrad för fastighetskontorets personal.

Fastighetsnämnden har fått två utredningar för yttranden.
Fastighetschefen bedömer att utredningen om ny hastighetsplan inte
berör fastighetsnämndens verksamhet. Den andra utredningen, Strategi
för integration i Gislaveds kommun, kan behandlas av arbetsutskottet
2014-03-20 och av fastighetsnämnden 2014-04-02.

Två brandtillbud har skett i kommunens lokaler. Ett på Lugnet och ett
på Hestragården. Vid båda tillbuden har personalens agerande fått
beröm av Räddningstjänsten.

Fastighetskontoret har begärt ny tidplan för ombyggnaden av Mötesplats
Gisle. Generalentreprenören har ännu inte svarat.

Entreprenören på Kommunhuset har aviserat att man inte blir klar med
entreprenaden förrän i augusti. Det är därför troligt att
entreprenadtiden kommer att förlängas.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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Fa §40 Dnr: FA.2014.2

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelande:

· Kf 2014-01-30 §13 Svar på interpellation om ombyggnad av
Gisleparken.
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