
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-09-25

Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, kl 8.00 - 9.20

Beslutande Clas Ebbeson (M) ordförande
Marcus Ingelsbo (M)
Lisbeth Åkestrand (M)
Lars-Erik Nyström (C)
Kenth Johansson (C)
Agne Sahlin (S)
Sören Svensson (S)
Lars Jäderström (S)
Thomas Johnsson (S) ersätter Inga-LIll Svanberg (S)

Övriga deltagande Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare

Utses att justera Sören Svensson (S)

Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret måndagen den 30 september 2013 kl 13.00

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

Paragrafer 92 - 102

Ordförande ……………………………………………………………………

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

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

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-09-25 Paragrafer 92 - 102

Datum för
anslags uppsättande 2013-10-01

Datum för
anslags nedtagande 2013-10-25

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….

Utdragsbestyrkande

1(12)



GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-09-25 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §92 Dnr: FA.2013.43 291

Isabergskolan, utbyte av ugn
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Köket på Isabergskolan i Hestra är cirka femton år gammalt. Utrustningen
levererades av ett danskt företag som sedemera gick i konkurs vilket gör det svårt
att få tag i reservdelar. Nu har man problem med både läckage och med värmen i
ugnen.

Fastighetskontoret föreslår därför att medel anvisas för en ny ugn. Pris inklusive el-
och rörarbeten är ca 130 000 kr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-11 - Faau §73
Tjänsteskrivelse fa 13-09-25.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56004 (Investering i befintliga fastigheter) anvisa 130 000 kr till
ny ugn i Isabergskolans kök, projekt 56828.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-09-25 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §93 Dnr: FA.2013.29 293

Ekbacken, byte av lås i trygghetsbostäderna
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden anvisade tidigare i år 120 000 kr till utbyte av låssystemen i
trygghetsbostäderna och den gemensamma tvättstugan vid Ekbacken i Burseryd.
Fastighetskontoret överlämnar nu slutredovisning av projektet. Slutlig kostnad är
110 377 kr vilket ger ett överskott med 9 623 kr.

Beslutsunderlag
Slutredovisning.doc
Protokoll 2013-09-11 - Faau §74

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56813 och återföra 9 623 kr till
projekt 56003 (till fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-09-25 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §94 Dnr: FA.2013.44 293

Vitsippan, ny parkeringsplats
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny verksamhet, Kommunal hemsjukvård - KomHem, vid
Vitsippans äldreboende i Gislaved har behovet av parkeringsplatser ökat.
Fastighetskontoret bedömer att en befintlig plan kan justeras, asfalteras och belysas
och ge plats för ytterligare 14 platser. Åtgärden är beställd av socialförvaltningen.
Verksamheten önskar dessutom ett nytt cykelställ med plats för åtta cyklar.

Fastighetskontoret beräknar kostnaden för projektet till 285 000 kr och föreslår
att medel anvisas från projekt 56006 (Utemiljö).

Beslutsunderlag
Beställning P-platser.pdf
Situationsplan, vitsippan.pdf
Vitsippan– Nyanläggning av p-platser.doc
Protokoll 2013-09-11 - Faau §76

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56006 (Utemiljö) anvisa 285 000 kr till ny parkeringsplats och
nytt cykelställ vid Vitsippan, projekt 56830.

Expedieras till:
Socialkontoret
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-09-25 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §95 Dnr: FA.2013.45 293

Hestragården, ny parkeringsplats
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny verksamhet, Kommunal hemsjukvård - KomHem, vid
Hestragården har behovet av parkeringsplatser ökat. Fastighetskontoret bedömer
att en befintlig plan kan justeras, asfalteras och belysas och ge plats för ytterligare
platser. Åtgärden är beställd av socialförvaltningen.

Fastighetskontoret har kostnadsberäknat projektet till 110 000 kr och föreslår att
medel anvisas från projekt 56006 (Utemiljö).

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-11 - Faau §77
Beställning P-platser.pdf
Hestragården– Nyanläggning av p-platser.doc
Hestragården, Situationsplan.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56006 (Utemiljö) anvisa 110 000 kr till ny parkeringsplats vid
Hestragården, projekt 56831.

Expedieras till:
Socialkontoret
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-09-25 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §96 Dnr: FA.2008.34 289

Rivningsärende

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret har nyligen lämnat ut rivningen av f.d. Lastbilscentralen i
Smålandsstenar på anbudsräkning. Sista dag för inlämning av anbud är 2013-10-04.
Eftersom byggnaden bör rivas före årsskiftet föreslår fastighetskontoret att beslutet
om antagande av entreprenör delegeras till arbetsutskottet. Beslut kan då tas vid
sammanträdet 2013-10-09.

Beslutsunderlag
Rivningsärande på LBC .doc
Protokoll 2013-09-11 - Faau §78

Fastighetsnämnden beslutar

att beslutet om antagande av anbud för rivning av f.d. Lastbilscentralen i
Smålandsstenar delegeras till arbetsutskottet.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-09-25 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §97 Dnr: FA.2011.38 282

Hyresärende

Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningen planerar att starta ett projekt om graffitimålning under en
period om 6 - 12 månader. De behöver en lokal till detta och vill hyra ett utrymme
i anslutning till den tillfälliga lokal på Åbjörnsgatan som inrymmer Ungdomens
kulturhus.

Lokalen är 132 m2 och hyran är ca 350 kr/m2 inklusive värme.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-11 - Faau §79
Hyra lokal Åbjörnsgatan 2013-09-05

Fastighetsnämnden beslutar

att för kulturförvaltningens räkning hyra den aktuella lokalen på Åbjörnsgatan i
Gislaved.

Expedieras till:
Kulturförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-09-25 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §98 Dnr: FA.2013.47 289

Flytt av ställverk

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden har fått i uppdrag att skyndsamt utreda kostnaden för
att flytta Eons ställverk med tillhörande ledningar från området vid
Moforsvillan, alternativt att säkerställa området på annat sätt.

Fastighetskontoret har varit i kontakt med Eon för att få en ungefärlig
uppskattning av kostnaderna. Problemet är var man placerar ett nytt
ställverk. Med tanke på alla okända faktorer är en mycket grov
uppskattning att kostnaden ligger mellan 10 och 30 mnkr.
Fastighetskontoret bedömer att en flytt tidigast kan genomföras efter 3 -
4 år. En viktig förutsättning är var ett nytt ställverk ska placeras och om
en ny detaljplan behöver upprättas.

När det gäller andra sätt att säkerställa säkerheten bör man börja med att
genomföra mätningar vid Moforsvillan för att sedan bedöma eventuella
risker. Fastighetskontoret avser att snarast genomföra mätningar.

Beslutsunderlag
Kostnadsberäkning 2013-09-12
Protokoll 2013-09-11 - Faau §81

Fastighetsnämnden beslutar

att överlämna utredningen till kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott.

Expedieras till:
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-09-25 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §99 Dnr: FA.2011.55 289

Naturgasavtal

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret har fört en diskussion med Eon angående leverans
av gas till kommunens fastighet. Tidigare har naturgas varit enda
alternativet då tillgången på biogas varit begränsad. 2012 tecknade
kommunen avtal för 13 fastigheter vilket innebar att ca 33 % av
gasförbrukningen täcktes med biogas. Nu finns möjligheten att få
biogas till ytterligare åtta anläggningar i Smålandsstenar.

Enligt klimatstrategin ska minst 1/3 av den totala gasanvändningen
utgöras av biogas. Med förslaget till avtal kommer andelen biogas att
uppgå till ca 90 %. De återstående fastigheterna är sådan som ska gå
över till fjärrvärme inom de närmaste åren. Utsläppet av koldioxid
beräknas minska med 818 ton per år när de åtta fastigheterna går över
till biogas.

Avtalet föreslås gälla till 2014-12-31 vilket innebär att det harmonierar
med övriga gasavtal. Inför 2015 är det lämpligt med en ny upphandling
av hela behovet av gas.

Ekonomiskt innebär avtalet att gaspriset är fast under avtalsperioden
till 69,97 öre/kWh. Naturgaspriset ligger för närvarande ca 5 öre lägre
än biogas.

Beslutsunderlag
Avtal om biogas 2013-09-11
Protokoll 2013-09-11 - Faau §80

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna avtal med Eon Försäljning Sverige AB avseende köp av
biogas till fastigheter i Smålandsstenar under perioden 2013-10-01
till 2014-12-31.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-09-25 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §100 Dnr: FA.2013.9 042

Ekonomisk rapport 2013
Delårsbokslut och helårsprognos 2

Ärendebeskrivning
Fastighetschefen Mikael Fröler redogör för utfallet per 2013-08-31 och för
prognosen för hela 2013.

Det periodiserade resultatet för årets första åtta månader är 7 897 tkr vilket är
cirka 1 700 tkr bättre än budgeterat. Prognosen för hela 2013 är dock underskott
med ca 300 tkr främst beroende på en del kostsamma rivningar.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut augusti 13.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att uppdra till fastighetskontoret att slutföra Delårsrapport 2 nämnderna och
överlämna den till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-09-25 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §101 Dnr: FA.2013.5 009

Information från fastighetskontoret

Ärendebeskrivning
Fastighetschefen Mikael Fröler redogör för aktuella frågor och projekt:

Bun letar efter ersättningslokal till Ågatans förskola som är fuktskadad efter
sommarens regn. Landstingets provisoriska lokal vid vårdcentralen i Anderstorp
kan vara ett alternativ.

Ombyggnaden av fd folktandvården i Smålandsstenar är i princip klar. Tidigare har
fastighetskontoret informerat om att hemtjänsten kommer att flytta in. Men det är
tveksamt sedan ledningen fått klart att det förekommit dekontaminerat material i
några rum. Gipsskivor och isolering kommer dock att bytas ut och nya prover
kommer att tas. Fastighetskontoret kommer hävda att lokalen är i gott skick om
inte proverna visar något annat.

Kommunstyrelsen har gett fastighetsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten
att sälja vårdcentralen i Reftele

Det finns ett förslag att inrätta en samordnad varudistribution i kommunen.
Fastighetsnämnden kommer att bli ansvarig för verksamheten. Förslaget är ute på
remiss och det är viktigt att behandla remissen ordentligt varför den kommer att
diskuteras vid sammanträdet i oktober innan beslut fattas i november.

Inför asbestsaneringen i kommunhuset har saneringsentreprenören inventerat
förekomsten av asbest. Det visar sig att saneringen kommer att bli mer
omfattande än vad som upphandlats.

Det finns risk att köket i Gisle blir ytterligare försenat. Entreprenören har anmält
ytterligare hinder.

Till nästa sammanträde kommer fastighetsnämnden att få yttra sig över förslaget
till strategi för besöksnäringen.

Ombyggnaden av Nordinskolan i Smålandsstenar blir troligen inte färdig för
inflyttning till höstterminen 2014 utan först senare under hösten. På grund av att
entreprenadgränsen ligger nära sporthallens entré är det problem med
cykelparkering i området.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-09-25 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §102 Dnr: FA.2013.6 009

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:

· Ksemu 2013-06-18 §27 Förskoleverksamhet i Anderstorp

· Ks 2013-06-04 §259 Regler för inköp och upphandling

· Ksemu 2013-09-18 §49 Budget 2014 med utblick till 2018,
fastighetsnämnden
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