
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-12-18

Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, kl 9.30 - 11.30

Beslutande Lars-Erik Nyström (C) 1:e vice ordförande
Marcus Ingelsbo (M)
Lisbeth Åkestrand (M)
Kenth Johansson (C)
Henrik Hjelm (MP) ersätter Clas Ebbeson (M)
Agne Sahlin (S)
Inga-Lill Svanberg (S)
Sören Svensson (S)
Lars Jäderström (S)

Övriga deltagande Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare

Utses att justera Inga-Lill Svanberg (S)

Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret fredagen den 20 december 2013 kl 15.00

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

Paragrafer 144 - 155

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Lars-Erik Nyström (C)

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

Inga-Lill Svanberg (S)

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

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-12-18 Paragrafer 144 - 155

Datum för
anslags uppsättande 2013-12-23

Datum för
anslags nedtagande 2014-01-20

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §144 Dnr: FA.2011.66 295

Kommunhuset, ombyggnad för posthantering
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56741.

Projektet föranleddes av att man i kommunhuset behövde använda det rum som
inhyste vaktmästeri och posthantering till kontor men även för att få en bättre
hantering av ankommande och avgående post. Ett nytt utrymme för
posthanteringen gjordes då i ordning i källaren. Fastighetskontoret beräknade
kostnaden till 310 000 kr vilket anvisades av fastighetsnämnden.

Vid ombyggnaden fann man en vattenskada i det tidigare omklädningsrum som
skulle bli posthantering. Detta och extra mycket elarbeten gjorde att projektet
blev dyrare än beräknat. Slutlig kostnad är 389 993 kr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-12-04 - Faau §118
Slutredovisning till nämnd

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56741- Kommunhuset, ombyggnad
för posthantering - och anvisa underskottet 79 993 kr från projekt 56003
(Till fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §145 Dnr: FA.2010.54 295

Gula Huset, ombyggnad 2011
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56700.

I Gula Huset, fastighetskontoret, behövdes en ny trappa till plan tre samt nya golv i
de tre kontoren på samma plan. Dessutom byggdes en ny entré till
fastighetskontorets sammanträdesrum Krabban.

Ombyggnaden var kostnadsberäknad till 224 000 kr vilket anvisades av
fastighetsnämnden. Slutlig kostnad är 246 792 kr. Den högre kostnaden beror på
att man fick flytta larmdon samt att man valde att lägga in en matta i den nya
trätrappan i stället för att bara måla den.

Beslutsunderlag
Slutredovisning till nämnd
Protokoll 2013-12-04 - Faau §119

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56700 - Gula Huset, ombyggnad
2011- och anvisa underskottet 22 792 kr från projekt 56003 (Till
fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §146 Dnr: FA.2009.55 294

Furutopp, ombyggnad för föreningar
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56667.

Fritidsnämnden beställde ombyggnad av Furutopp för att kunna flytta ett antal
föreningslokaler dit i stället för att fortsätta hyra lokaler i Sörgårdscenter. Tidigare
var det enbart Sällskapet Länkarna som var i Furutopp.

Projektet avsåg nya handikappanpassade toaletter, nya dörrar, ny belysning och
iordningställande av entrén. Fastighetskontoret ville samtidigt byta till vattenburen
värme med traditionella radiatorer. Beräknad kostnad var 230 000 kr.

Utöver de planerade arbetena gjordes en parkeringsplats i ordning med utrymme
för handikapparkering närmare entrén. Slutlig kostnad är 342 043 kr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-12-04 - Faau §120
Slutredovisning till nämnd

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56667 - Furutopp, ombyggnad för
föreningar - och anvisa underskottet 112 043 kr från projekt 56003 (Till
fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Ekonomienheten

4(15)



GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §147 Dnr: FA.2012.60 293

Broaryds förskola/Lugnets äldreboende, ny parkering
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56796.

I slutet av 2012 beställde Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen
gemensamt en ny parkeringsyta mellan äldreboendet Lugnet och
Klockargårdsskolan i Broaryd. Fastighetskontoret kostnadsberäknade projektet till
200 000 kr vilket anvisades av fastighetsnämnden. Slutlig kostnad är 241 877 kr.

Orsaken till överskridandet är främst att verksamheterna önskade en annan
utformning är den man först kommit överens om. Det innebar bland annat en
extra bygglovsavgift och mer markarbeten.

Beslutsunderlag
Slutredovisning 56 796.doc
Protokoll 2013-12-04 - Faau §121

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56796 - Broaryds förskola/Lugnets
äldreboende, ny parkering - och anvisa underskottet 41 877 kr från projekt
56006 (Åtgärder i utemiljö).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §148 Dnr: FA.2013.4 295

Ombyggnad entré, tekniska kontoret
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56806.

Projektet föranleddes av att Tekniska kontoret skulle flytta till Tekniska förrådets
lokaler på Mårtensgatan i Gislaved under tiden för kommunhusets ombyggnad.
Tekniska kontoret handhar bland annat parkeringstillstånd för funktionshindrade
personer och behövde därför en anpassad entré.

Fastighetskontoret beräknade kostnaden för projektet till 40 000 kr vilket
anvisades av fastighetsnämnden. Slutlig kostnad är 39 448 kr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-12-04 - Faau §122
Slutredovisning 56 806.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56806 - Ombyggnad av entré,
Tekniska kontoret - och återföra överskottet 552 kr till projekt 56005
(Ökad tillgänglighet för funktionshindrade).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §149 Dnr: FA.2012.75 299

Bostadshus i Klo, installation av vatten
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56798.

Kommunen förvärvade under hösten 2012 fastigheten Klo 1:11 och bostadshuset
hyrdes ut. Vattnet var dock undermåligt och fastighetsnämnden anvisade 80 000 kr
för att borra en ny brunn.

Slutlig kostnad är 64 497 kr inklusive filter för att rena vattnet. Den lägre
kostnaden beror främst på att man inte behövde borra så djupt för att hitta tjänligt
vatten.

Beslutsunderlag
Slutredovisning 56 798.doc
Protokoll 2013-12-04 - Faau §123

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56798 - Bostadshus i Klo, installation
av vatten - och återföra överskottet 14 503 kr till projekt 56003 (Till
fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §150 Dnr: FA.2013.60

Ombyggnad av skolor och förskolor i Anderstorp

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för ärendet:

Barn- och utbildningsförvaltningen avser att utreda och i medborgardialog
välja väg för omstrukturering av skolor och förskolor i Anderstorp. En
förutsättning för att få ett bra beslutsunderlag är att fastighetsnämnden
utarbetar skisser på de olika alternativen.

Traditionellt genomför fastighetsnämnden s k parallella uppdrag för att ta
fram skisser på alternativa ombyggnader. Innan man kan ge uppdrag måste
man genomföra en urvalsprocess enligt LOU för att utse några lämpliga
arkitekter. Det sker genom en öppen inbjudan där villkoren för
upphandlingen och de parallella uppdragen är tydligt redovisade. Urvalet
baseras på arkitekternas erfarenheter av liknande byggnader samt
referenser.

Det som komplicerar situationen är att det finns många alternativ som
behöver illustreras. Moforsvillan kommer att bli tillgänglig eftersom
socialförvaltningen ska flytta verksamheten till ett trapphusboende. En
viktig fråga är hur hus C vid Åsenskolan ska användas; som förskola, för
årskurs 4 - 5 eller rivas. Följdfrågorna är hur Ekenskolan och Töråsskolan
ska byggas om och hur övriga förskolor i Anderstorp påverkas.

Moforsvillan har en stor tomt som medger tillbyggnad och en ombyggnad
av befintlig byggnad bedöms inte som krävande. Om det är nödvändigt kan
ett skissförslag utarbetas av ramavtalslevarantör.

I Hus C vid Åsenskolan är det svårare att bedöma de olika alternativen
utan nya skisser. Fastighetsnämnden anser också att byggnaden är för bra
för att rivas utan diskussion om alternativ användning. Det är därför
nödvändigt att lämna ut hus C på parallella uppdrag, där arkitekterna
presenterar olika ombyggnadsalternativ.

För Ekenskolan finns sen tidigare en enkel skiss på en ombyggnad, som är
tillräckligt som underlag för medborgardialogen.

Beträffande Töråsskolan finns det två alternativ till ombyggnad, dels som
förskola med årskurs 1 – 3, dels som enbart förskola. Dispositionen av
byggnaden är relativt okomplicerad men utemiljön bör beskrivas med
några olika alternativ. Det bör också inkluderas i det parallella uppdraget.

Fastighetskontoret anser att hus C är den komplexa delen i utredningen
och att tre alternativ bör utarbetas av olika arkitekter. Eftersom det är
likartade uppdrag erbjuds respektive arkitektkontor 50 tkr för ett
komplett förslag avseende både förskola och skola för årskurs 4 - 5.
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 2

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§150 (forts)

Beträffande Töråsskolan är utmaningen inte så komplex varför det torde
vara tillräckligt med 30 tkr per arkitekt. Det avser en översiktlig skiss på
dispositionen av byggnaden för enbart förskola i lokalen samt en
kombination med förskola och skola, men med en fördjupning av utemiljön
för de båda alternativen.

Kostnaden för utredningen uppgår således på 240 tkr vilket arbetsutskottet
föreslår att fastighetsnämnden anvisar samt att man uppdrar till
fastighetskontoret att handla upp arkitekter för parallella uppdrag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-12-04 - Faau §124
Behovsbeskrivning o lokalprogram 2013-11-11.pdf
Ang parallella uppdrag 2013-12-02

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande) anvisa 240 000 kr till
parallella uppdrag, projekt 56840, samt

att uppdra till fastighetskontoret att upphandla arkitekter för parallella uppdrag.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten

9(15)



GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §151 Dnr: FA.2013.1 022

Fastighetskontorets organisation

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för sitt förslag till ny organisation för
fastighetsförvaltningens administration.

Administrationens organisation har varit oförändrad under många år fastän både
fastighetsbestånd och arbetsuppgifter förändrats mycket.

Förslaget innebär samma grundprincip som nuvarande organisation men med några
förstärkningar. Bl a föreslås att en teknikertjänst ersätts med en fastighetsingenjör
och en assistent. Staben skulle alltså bestå av två förvaltare, två fastighetsingenjörer,
tre assistenter, en elingenjör och en VVS-ingenjör och linjeorganisationen av en
områdeschef och en biträdande områdeschef verksamhetsservice samt en driftchef.

Förslaget innebär också en del omfördelningar av arbetsuppgifter och
arbetsområden.

Fastighetsnämnden diskuterar förslaget. Ordförande föreslår att förslaget tillstyrks.

Beslutsunderlag
Förslag till förändrar organisation 2013-12-12.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att tillstyrka fastighetschefens förslag till ny organisation för
fastighetsförvaltningens administration.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §152 Dnr: FA.2013.9 042

Ekonomisk rapport 2013-11-30

Ärendebeskrivning
Fastighetschefen redogör för budgetuppföljningen per 2013-11-30 och jämför med
den prognos för hela året som gjordes per 2013-08-31. Han bedömer att
prognosen, underskott med ca 300 tkr, kommer att hålla dock med vissa
förskjutningar mellan olika slag av intäkter och kostnader. Glädjande nog är
kostnaderna för skadegörelse fortsatt lägre än på flera år.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning 13-11-30.xls

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §153 Dnr: FA.2013.62

Gisle Sportcenter, renovering av reningsverk i Gislebadet
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Fastighetschefen redogör för ärendet.

Filterstommarna i reningsverket på Gislebadet är uttjänta och håller på att rosta
sönder. Både stommarna och filterdukarna behöver bytas så snart som möjligt.
Fritidsnämnden diskuterade ärendet vid sitt sammanträde 2013-12-11och beslöt då
att begära att fastighetsnämnden finansierar åtgärden. Fastighetsnämnden kommer
under 2014 att disponera särskilda medel för upprustning av simhallar.
Fritidsnämnden beslutade också att uppdra till fritidsförvaltningen att snarast byta
filterstommar och filterdukar i Gislebadets reningsverk.

Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden anvisar 200 000 kr till åtgärden.

Beslutsunderlag

Fastighetsnämnden beslutar

att från projektet för upprustning av simhallar 2014 anvisa 200 000 kr till utbyte
av filterstommar och filterdukar i Gislebadets reningsverk, projekt 56842.

Expedieras till:
Fritidsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §154 Dnr: FA.2013.5 009

Information från fastighetskontoret

Ärendebeskrivning
Fastighetschefen informerar om aktuella frågor och projekt:

Mötesplats GISLE
Första huvuddelen av entreprenaden, restaurangköket, är godkänt och vi har fått
ett interimistiskt slutbesked. När det gäller huvuddel två lär den inte bli klar för
inflyttning förrän i slutet av mars 2014.

Kommunhuset
Asbestsaneringen pågår fortfarande och är troligen klar i januari. Kostnaden för
saneringen ligger i storleksordningen 2 – 3 mnkr. Planlösningen är förändrad för att
anpassas till var förvaltningarna placeras efter inflyttning. Det medför också en
tillkommande kostnad och kan medföra att projektet blir försenat.

Sanktionsavgift Johan Orre
Bygg- och miljönämnden har beslutat att ta ut en sanktionsavgift på 121 707 kr.
Man finner inga skäl att sätta ner avgiften ”då allvarliga brister – brandsäkerhet och
tillgänglighet fanns i och utanför lokalen när inflyttningen skedde." Överträdelsen
kan inte anses vara av mindre allvarlig art.

Rivningar godsmagasin i Smålandsstenar
Fastighetskontoret har ansökt om rivningslov för godsmagasinet vid stationen i
Smålandsstenar. Bygg- och miljönämnden har dock avslagit ansökan med anledning
av byggnadens kulturhistoriska värde.

Energistatistik Biobränsle
För fastigheter utanför Gislaveds tätort betalar fastighetskontoret energikostnaden
efter verklig kostnad. Fastighetskontoret har gjort en avstämning med Gislaveds
Energi för perioden november 2012 till och med oktober 2013. Eventuella
justeringar kan då göras inför bokslutet. Kostnaderna varierar mellan knappt 48
öre/kWh för Ekbacken i Burseryd till drygt 71 öre/kWh i Reftele.

Fastighetsnämndens förfogande
I budget för 2014 har fastighetsnämnden tilldelats 6,2 mnkr till nämndens
förfogande. Men samtid har andra inriktade anslag tagits bort. I nämndens
förfogande ingår maskiner, reinvesteringar, handikappåtgärder, brandskyddsåtgärder,
utemiljö, materialsortering etc. Det innebär sammantaget betydligt lägre anslag än
tidigare år. Därför bör nämnden besluta om hur anslaget ska prioriteras mellan
olika områden. Fastighetskontoret återkommer med ett förslag till januari.

Befolkningsstatistik
Under oktober har kommunens befolkning minskat med 54 personer.
Födelsenettot var +/- 0, invandringsöverskottet + 18 medan inrikes flyttningar var
ett underskott på 77 personer.

§154 (forts)
Den sista september var befolkningen i kommunen 28 696 individer. Det är drygt
50 mindre än förutsättningarna för budget 2014 och innebär ca 2 mnkr lägre
statsbidrag.
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 2

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Detaljplan vårdcentralen Anderstorp
Arbetet för att förändra detaljplanen vid vårdcentralen i Anderstorp vilar tills
vidare på grund av att man vid markundersökningen hittat föroreningar i marken.
Det innebär också att den tillfälliga förskola som planerades i de moduler som
landstinget tidigare disponerat inte kan bli aktuell.

Ny fastighet i Fållinge
Fastigheten Fållinge 1:11 är inköpt med tillträde 3 mars 2014. Fastigheten klassas
som en saneringsfastighet.

Städutredning
Fastighetskontoret har gjort en sammanställning över städverksamheten sen 2004
och presenterat den för personalutskottet. Anledningen är en diskussion som
påbörjades när Vitsippan tog över städning av allmänna utrymmen i egen regi.
Fastighetskontoret ser en tendens att fler områden vill sköta städningen själva trots
den kompetens, kvalité och effektivitet som fastighetskontorets städning har.
Utredningen resulterar i ett utökat uppdrag att beskriva fördelar med en central
städorganisation

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-12-18 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §155 Dnr: FA.2013.6 009

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:

· Ksemu §53 Förskoleverksamhet i Anderstorp

· Ks §466 Sammanträdesplan 2014

· Ks §479 Hyresavtal med Landstinget angående Familjecentral

· Kf §134 Budget 2014 med utblick till 2018
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