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GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
2 

 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §146   Dnr:  FA.2012.32   292 
  
Rönneljung, ny ventilation   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden behandlade ärendet om ny ventilation i Reftele sporthall 
Rönnelljung vid sitt sammanträde den 24 oktober 2012. Man beslöt då att 
återremittera ärendet till fastighetskontoret för ytterligare beredning efter det att 
frågan om att även tilläggsisolera taket kommit upp. Fastighetskontoret genom 
VVS-ingenjören Alexander Sjöberg redogör nu i en tjänsteskrivelse för ärendet.  
 
Efter anbudsöppning har det visat sig vara skillnad mellan lägsta anbud och 
kalkylerad kostnad. Det beror till största delen på att det under 
projekteringstiden visat sig att fler luftbehandlingsdon behöver bytas vilket i sin tur 
medför en del byggarbeten. Dessutom tillkommer kostnader för projektering, 
besiktning, asbestsanering och oförutsett vilket innebär att totalt ytterligare 
450 000 kr behövs för att utföra ventilationsentreprenaden. Fastighetskontoret 
räknar med en årlig enerigbesparing på ca 100 000 kWh när den nya ventilationen 
är installerad. 
 
Kostnaden för tilläggsisolering av taken är ca 1,5 mnkr. Fastighetskontoret 
konstaterar att det är möjligt att avbryta upphandlingen av ventilationen och gå ut 
med ett förfrågningsunderlag där även tilläggsisoleringen av taken är inkluderad. 
Fastighetskontoret förordar dock inte det eftersom man då drar ut på tiden med 
ventilationsbytet och går miste om en del av energibesparingen. Dessutom är 
trycket från brukarna stort eftersom den gamla ventilationen även ska värma 
idrottshallen och detta inte fungerar tillfredsställande vid låg utomhustemperatur.  
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträden den 7 november 2012. 
Man beslöt då att föreslå fastighetsnämnden att upphandlingen av ny ventilation till 
Rönneljung avbryts och att fastighetskontoret får i uppdrag att utföra ny 
projektering där även värmesystem och konstruktion ingår.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §123 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att avbryta upphandlingen av ny ventilation till Rönneljung och uppdra till 

fastighetskontoret att utföra ny projektering där även värmesystem och 
konstruktion ingår. 

 
 
 
Expedieras till: 
Fritidsnämnden 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
3 

 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §147   Dnr:  FA.2012.64   291 
  
Töråsskolan och Töråshallen, dragning av fiberkabel   
Medelsanvisning 
  
Ärendebeskrivning 
Idag finns radiolänk mellan Töråsskolan och sporthallen men denna lösning är inte 
riktigt tillförlitlig. Stabil kommunikation till hallen behövs för larm, passersystem, 
styrutrustning och trådlöst internet vid evenemang och annan verksamhet. 
Eftersom Töråshallen är hårt utnyttjad är det angeläget för verksamheten att det 
finns bra datakommunikation dit.  
 
Fastighetskontoret föreslår att medel anvisas för dragning av fiberkabel mellan 
byggnaderna. Offert har tagits in från avtalsleverantör NOBA EL och Säkerhet AB, 
pris 58 000kr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-01 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §124 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande) anvisa 58 000 kr till 

dragning av fiberkabel mellan Töråsskolan och Töråshallen (projekt 56794). 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiservice 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Töråsskolan  

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
4 

 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §148   Dnr:  FA.2012.59   291 
  
Töråsskolan, brandlarm   
Medelsanvisning 
  
Ärendebeskrivning 
Det befintliga brandlarmet på Töråsskolan i Anderstorp är bristfälligt på flera 
punkter,  bland annat saknas takfotsdetektorkabel och dokumentation såsom 
service/orienteringsritningar och anläggarintyget är inte uppdaterat. 
 
Pris för att åtgärda detta är lämnat av nuvarande anläggarfirma Schneider Electric 
Jönköping med 63 000kr. Fastighetskontoret har även bett anläggarfirman på 
Töråshallen, Elajo Anderstorp, att lämna pris för samma installation. Det skulle 
kosta 68 000kr och då ingår utöver Schneider Electrics pris ett utbyte av 
brandlarmscentralen till en modernare central. 
 
Fastighetskontoret bedömer Elajos offert som fördelaktigare då vi utöver en ny 
central får samma anläggarfirma i skolan och sporthallen och då larmsändare är 
gemensam för de båda objekten kan samordningsvinster göras vid service mm. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §125 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att anvisa 68 000 kr från projekt 56010 (Brandskyddsåtgärder) till 

komplettering av brandlarmet i Töråsskolan (projekt 56795). 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiservice 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Töråsskolan 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
5 

 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §149   Dnr:  FA.2010.43   291 
  
Töråsskolan, passagesystem   
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56697, Töråsskolan – 
passagesystem. Projektet föranleddes av att fritidskontoret ville minska 
nyckelhantering när Töråshallen hyrs ut på kvällar och helger.  
 
Beräknad kostnad var 70 000 kr, slutlig kostnad 58 593 kr. Överskottet beror på 
samordningsvinster då projektet kunde samordnas med installationen av ny 
belysning och brandlarm (projekt 56706). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-19 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §126 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56697 och återföra överskottet 

11 407 kr till projekt 56011 (Passagesystem). 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiservice 
Fritidskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 
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 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §150   Dnr:  FA.2011.58   293 
  
Ekbacken, byte av brandlarmscentral   
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56731 – Ekbacken, byte 
av brandlarmscentral. 
 
Bytet av brandlarmscentral innebär att man nu kan betjäna och felsöka systemet 
via webben vilket innebär betydligt färre resor för servicepersonalen. Projektet 
var kostnadsberäknat till 100 000 kr, slutlig kostnad är 98 750 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Slutredovisning daterad 2012-10-25 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §127 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56731 och återföra överskottet 

1 250 kr till projekt 56010 (Brandskyddsåtgärder). 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiservice 
Socialförvaltningen 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
7 

 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §151   Dnr:  FA.2011.57   293 
  
Solbacka, byte av brandlarmscentral   
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56730 – Solbacka, byte 
av brandlarmscentral. 
 
Bytet av brandlarmscentral innebär att man nu kan betjäna och felsöka systemet 
via webben vilket innebär betydligt färre resor för servicepersonalen. Projektet 
var kostnadsberäknat till 100 000 kr, slutlig kostnad är 98 750 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Slutredovisning daterad 2012-10-25 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §128 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56730 och återföra överskottet 

1 250 kr till projekt 56010 (Brandskyddsåtgärder). 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiservice 
Socialförvaltningen 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
8 

 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §152   Dnr:  FA.2010.42   291 
  
Johan Orreskolan, passagesystem   
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56699 - Johan 
Orreskolan, passagesystem. Projektet föranleddes av att fritidskontoret ville 
minska nyckelhantering när skolans gymnastiksal hyrs ut på kvällar och helger.  
 
Projektet var beräknat att kosta 45 000 kr, slutlig kostnad uppgår till 71 454 kr. 
Underskottet beror på att det tillkom styrning av två innerdörrar mot 
gymnastiksalen då dessa ska vara låsta på dagtid men öppna på kvällstid. 
 
Beslutsunderlag 
Slutredovisning daterad 2012-10-19 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §129 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56699 och anvisa underskottet 

26 454 kr från projekt 56011 (Passagesystem). 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiservice 
Fritidskontoret 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
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 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §153   Dnr:  FA.2010.44   291 
  
Gullviveskolan, passagesystem   
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56698 – Gullviveskolan,  
passagesystem. Projektet föranleddes av att fritidskontoret ville minska 
nyckelhantering när skolans gymnastiksal hyrs ut på kvällar och helger.  
 
Projektet var beräknat att kosta 60 000 kr, slutlig kostnad uppgår till 86 155 kr. 
Underskottet beror på att det tillkom styrning av två innerdörrar mot 
gymnastiksalen då dessa ska vara låsta på dagtid men öppna på kvällstid. 
 
Beslutsunderlag 
Slutredovisning daterad 2012-10-18 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §130 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56698 och anvisa underskottet 

26 155 kr från projekt 56011 (Passagesystem). 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiservice 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Fritidskontoret 
 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
10 

 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §154   Dnr:  FA.2012.60   293 
  
Broaryds förskola/Lugnets äldreboende, ny parkering   
Medelsanvisning 
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen beställt 
en ny parkeringsplats mellan förskolan i Klockargårdsskolan och Lugnet i Broaryd. 
 
Parkeringsplatsen ska innehåll tretton p-platser och en handikapparkering. Det är 
en befintlig grusplan som ska asfalteras och även förses med belysning. Projektet 
beräknas kosta 200 000 kr, hyreshöjningen blir 26 000 kr/år och fördelas mellan 
de båda förvaltningarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-30 
Beställning daterad 2012-10-24 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §131 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56006 (Åtgärder i utemiljö) anvisa 190 000 kr och från projekt 

56005 (Ökad tillgänglighet för funktionshindrade) anvisa 10 000 kr till ny 
parkering mellan Broaryds förskola och Lugnet (projekt 56796). 

 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiservice 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Klockargårdskolan 
Lugnet 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
11 

 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §155   Dnr:  FA.2007.109   295 
  
Tekniska kontorets förråd i Smålandsstenar, tillbyggnad   
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredoivsning av projekt 56544 – Tekniska 
kontorets förråd i Smålandsstenar, tillbyggnad. 
 
Projektet var kostnadsberäknat till 857 000 kr, slutlig kostnad uppgår till 
1 053 376 kr. Utöver anvisade medel var 75 000 kr budgeterat för underhåll men 
inget av ombyggnadskostnaden är bokfört som underhåll.  
 
Projektet innebar en tillbyggnad med kallförråd samt en personaldel. Kallförrådet 
är upphandlat av EAB och meningen var att tekniska själva skulle utföra 
markarbetet men så blev inte fallet utan arbetet fick köpas in. Tillbyggnaden med 
personalutrymme utfördes som en totalentreprenad med Skanska som 
entreprenör. 
 
Beslutsunderlag 
Slutredovisning daterad 2012-10-30 
Ritning plan före ombyggnad 
Ritning plan 
Ritning nybyggnad av kallgarage 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §132 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56544 och anvisa underskottet 

196 376 kr från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande). 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiservice 
Tekniska kontoret  

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
12 

 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §156   Dnr:  FA.2007.103   293 
  
Gislows dagcentral, ombyggnad 2007   
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56555 – Gislows 
dagcentral, ombyggnad 2007. 
 
Ombyggnaden gjordes för att inrymma kontor till ledning för hemtjänst och för 
sjuksköterskeorganisationen. Ombyggnaden omfattar även den del som tidigare 
var förskola. Entreprenaden handlades upp som totalentreprenad med Skanska 
som entreprenör. Anbudssumman var 1 748 tkr. Projektet var budgeterat till 
totalt 1 839 000 kr, slutlig kostnad är 2 017 140 kr. 

 
Resultatet av projektet innebär ett överskridande av anslaget. Huvuddelen beror 
på utökade målningsarbeten ca 93 000 kr som borde bokförts som underhåll. 
Dessutom tillkom inbrottslarm på plan 2 för ca 32 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Slutredovisning daterad 2012-10-29 
Ritning bef utförande 2008-03-17 
Ritning nytt utförande 2008-03-17 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §133 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56555 och anvisa underskottet 

178 140 kr från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande) 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiservice 
Socialförvaltningen 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
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 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §157   Dnr:  FA.2009.43   293 
  
Mariagården, ombyggnad i källaren   
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56652 – Mariagården, 
ombyggnad i källaren. 
 
Ombyggnaden av källaren på Mariagården gjordes för att skapa ytterligare 
omklädningsrum för personalen. Projektet omfattar även nya klädskåp. 

 
Kostnaden beräknades till 156 000 kr plus 80 000 kr för klädskåp. Klädskåpen är 
dock inte inköpta i projektet och kostnaden för ombyggnaden uppgår till 150 063 
kr. Det innebär ett överskott om 85 937 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Slutredovisning daterad 2012-10-30 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §134 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56652 och återföra överskottet 

85 937 kr till projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande). 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiservice 
Socialförvaltningen 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
14 

 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §158   Dnr:  FA.2009.25   290 
  
Skattkistans förskola, anslutning till närvärmenät   
Slutredovisning 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56649 – Skattkistans 
förskola, anslutning till närvärmenätet. 
 
Kostnaden beräknades till 166 000 kr. Kostnaden för anslutningen är lagd som 
underlag för driftskostnaden. På projektet är endast 1 019 kr bokförda varför 
överskottet blir 164 981 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Slutredovisning daterad 2012-10-31 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §135 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projekt 56649 och återföra överskottet 

164 981 kr till projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande). 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiservice 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 
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 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §159   Dnr:  FA.2012.63   290 
  
Gyllengården, förläggning av stamledning, värme   
  
Ärendebeskrivning 
Gislaved Energi AB planerar för en ny fjärrvärmecentral i Mossarp samt att knyta 
den nya centralen med befintligt ledningsnät. Stamledningen kommer då att 
passera Gyllengårdens förskola innan den kopplas ihop i Bruksgatan. 
 
Fastighetskontoret har fått ett förslag till förläggning av ledningen där den är 
förlagd i tomtgräns mot norr. Framtida utbyggnadsmöjligheter påverkas inte och 
dessutom sparas några större träd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-31 
Ritning FV13:02:1, fjärrvärmekulvert etapp 3 
Ritning FV13:02:2, fjärrvärmekulvert etapp 3 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §136 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att godkänna placeringen av stamledning på fastigheten Valsen 7. 
 
 
Expedieras till: 
Gislaved Energi AB 
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Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 
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 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §160   Dnr:  FA.2011.56   295 
  
Gisleparken, ombyggnad för restaurang- och livsmedelsprogrammet   
Omläggning av kulvert för värme 
  
Ärendebeskrivning 
Projekteringen av etapp 1 i ombyggnaden för mötesplats GISLE är i princip 
avslutad och förfrågningsunderlaget är ute för anbudsräkning. 
 
För att klara tillbyggnaden måste den befintliga värmekulverten i området flyttas. 
Gislaved Energi AB har beräknat kostnaden för en flyttning till ca 610 tkr. Det är 
angeläget att beställa arbetet så att den kan genomföras under första halvåret 
2013. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-31 
Ritning FV13.032, fjärrvärmekulvert omläggning vid GISLE, dat 121010 
Ritning M16.1-001, ytplan, mötesplats GISLE dat 2012-10-22 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §137 
 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att uppdra till Gislaved Energi AB att flytta befintlig värmekulvert i enlighet med 

ritning FV13.032. 
 
 
 
Expedieras till: 
Gislaved Energi AB 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
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 2012-11-21  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §161   Dnr:  FA.2010.53   006 
  
Sammanträdesdagar 2013   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplan för 
fastighetsnämnden och arbetsutskottet under 2013. Förslaget är gjort med 
utgångspunkt från kommunstyrelsens och fullmäktiges sammanträdesdagar. 
 
Efter ett förslag från Kenth Johansson (C) kommer inbjudan även att skickas via 
surfplattorna. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 2013 
Arbetsutskottets förslag 2012-11-07 §138 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att fastställa sammanträdesplanen 2013 för fastighetsnämnden och 

arbetsutskottet. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret 
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Fa §162   Dnr:  FA.2012.62   000 
  
Synpunktshantering i Gislaveds kommun   
Yttrande 
  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsekontoret har gjort ett förslag till synpunktshantering i Gislaveds 
kommun. Det innebär i korthet att alla synpunkter från kommuninnevånarna ska 
registreras och besvaras relativt snabbt. Tanken är att bygga upp ett webbaserat 
system där huvudparten av synpunkterna hanteras. Övriga synpunkter ska läggas 
in i det digitala systemet så att även andra kan ta del av synpunkter och förslag.  
 
Fastighetsnämnden har, tillsammans med övriga nämnder, fått möjlighet att yttra 
sig över förslaget. Fastighetschefen Mikael Fröler har gjort ett förslag till yttrande 
utifrån arbetsutskottets diskussion 2012-11-07. 
 
Beslutsunderlag 
Policy och riktlinjer för Gislaveds kommuns hantering av synpunkter och klagomål 
Tjänsteskrivelse och förslag till yttrande daterad 2012-11-13 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till yttrande som eget och 
 
att i princip tillstyrka förslaget till synpunktshantering men att ambitionsnivån 

sänks till att börja med samt 
 
att förslaget bearbetas till en realistisk och praktiskt hanterbar nivå. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Fa §163   Dnr:  FA.2012.61   000 
  
Bemötandepolicy för Gislaveds kommun   
Yttrande 
  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsekontoret har gjort ett förslag till hur kommunanställda ska 
bemöta kommuninnevånare och kollegor.  
 
Fastighetsnämnden har, tillsammans med övriga nämnder, beretts tillfäller att yttra 
sig över förslaget. Fastighetschefen Mikael Fröler har skrivit ett förslag till 
yttrande.  
 
I förslaget till yttrande står det bland annat att bemötandepolicyn ska samordnas 
med förslaget till synpunktshantering som också är aktuellt. Fastighetskontoret 
föreslår att förslaget till bemötandepolicy bör omarbetas och förenklas till en 
relistisk och praktiskt hanterbar nivå. 
 
Beslutsunderlag 
Bemötandepolicy för Gislaveds kommun 
Tjänsteskrivelse och förslag till yttrande daterad 2012-11-01 
Arbetsutskottet förslag 2012-11-07 §140 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till yttrande som eget och överlämna det till 

kommunstyrelseförvaltningen. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Fa §164   Dnr:  FA.2012.65   026 
  
Jämställdhetsplan 2013 - 2015   
  
Ärendebeskrivning 
Arbetet med jämställdhetsplan för Gislaveds kommun 2013 – 2015 är påbörjat i 
och med att kommunstyrelsens personalutskott (kspu) beslutat om 
jämställdhetsmål de kommande tre åren. Varje nämnd ska nu ta fram en 
åtgärdsplan. 
 
De jämställdhetsmål som kspu beslutat är 
 

1. Utgångspunkten är att heltid ska vara en rättighet för alla anställda fram till 
2016. I Gislaveds kommun är målet att varje anställd ska ha den 
sysselsättningsgrad de önskar. 

2. Samtliga förvaltningar ska ha ett liknande synsätt på kostnader och 
bedömningsgrunder för arbetskläder och skyddsutrustning. 

 
Om förvaltningarna vill arbeta med fler jämställdhetsfrågor finns inga hinder för 
det. 
 
Fastighetschefen Mikael Fröler har gjort ett förslag till åtgärdsplan för 
fastighetskontoret. Fastighetsnämnden diskuterar förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Åtgärdsprogram för jämställdhetsmål 2013 – 2015 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-15 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till åtgärdsprogram för jämställdhetsmål 2013 – 2015. 
 
 
Expedieras till: 
Personalenheten 
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Fa §165   Dnr:  FA.2012.18   042 
  
Ekonomisk rapport 2012   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen Mikael Fröler redogör för budgetuppföljning per den 31 oktober 
2012.  
 
Personalkostnaderna är något lägre än budget men beror sannolikt på att det ännu 
enbart är Kommunals medlemmar som fått utbetalat ny lön och retroaktiva 
ersättningar. Övriga anställda får det i november. Kostnaderna för planerat 
underhåll är också lägre än budget men i det fallet bedömer fastighetskontoret att 
även slutresultatet för året blir lägre, främst beroende på de omfattande projekt 
som också pågår och som tar mycket tid. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning 2012-10-31 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiservice 
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Fa §166   Dnr:  FA.2012.3   009 
  
Information från fastighetskontoret   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen Mikael Fröler informerar om aktuella frågor: 
 
Länsstyrelsen har uppmärksammat att det tidigare varit ytbehandling i 
Västboskolan och funderar på om erforderlig sanering av byggnaden är 
genomförd. Kommunen gjorde en genomgripande sanering av de ytor som var 
ytbehandling och reningsverk på åttiotalet. Det kan eventuellt bli aktuellt med 
ytterligare undersökningar och sanering. 
 
IT-enheten håller på att inventera kommunens datanät. På sikt vill man koppla 
ihop flera funktioner som data, tele, larm och passage i samma nätverk. 

 
Parkhallen i Gisle området är en relativt dålig byggnad. Det har tidigare läckt 
genom taket. Gisleparken har försök att åtgärda problemen. Men det finns 
fortfarande omfattande läckage och byggnaden har fått bestående skador. 
Dessutom är byggnaden dåligt isolerad samt att uppvärmningen är bristfällig. För 
att åtgärda läckageproblemet krävs insatser för minst 700 tkr. Sen till kommer 
några hundra tusen för resterande problem. Lokalen hyrs ut till Västbo 
sportdansklubb flera dagar per vecka och dessutom för enstaka evenemang. 
Sportdansklubben har möjlighet att hyra en annan lokal och flyttar troligen ut till 
jul. Fastighetskontoret kommer därefter inte att hyra ut byggnaden utan stänga av 
värme och tappa systemet i avvaktan på rivning. 
 
Demokratiprojektet Open Space har resulterat i ett flertal förslag som är 
sammanställda i en rapport.  Fastighetsnämnden kommer att få möjlighet att 
framföra sina åsikter om förslagen i en remiss under januari. 

 
Räddningstjänsten har utarbetat ett handlingsprogram för räddningstjänst, som är 
utlämnat på remiss. 
 
I våras lämnades en motion till kommunfullmäktige angående barnfattigdom. Alla 
nämnder har fått den för yttrande. Fastighetskontoret tycker att eftersom vårt 
uppdrag är intern service kan vi avstå från att yttra oss i frågan. 

 
Befolkningssiffrorna för september visar en minskning på totalt 129 personer från 
årsskiftet. Födelsetalen har tagit sig de senaste månaderna men det är ännu fler 
döda än födda, minus 17. Utrikes flyttningar är överskott, plus 102. Medan inrikes 
flyttningar är negativt, minus 215. 
 
Kommunen har under hösten genomfört en upphandling av teknikkonsulter 
tillsammans med Gnosjö kommun. På grund av taktisk prissättning av arbeten hos 
beställaren är ett avtal komplicerat och kommer sannolikt att leda till en tvist. 

 
Tidningen GLAS har ett stort reportage om musikskolan i Gislaved. 
 
Arbetet med att iordningställa lokaler inför kommunaliseringen av hemsjukvården 
har påbörjats. Det sker dels med egen personal, dels med ramavtalsleverantörer. 
Det kommer också att erfordras komplettering med parkeringsplatser och 
motorvärmare, som kommer arr kräva medelsanvisning. 
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§166 (forts) 
 
Fastighetsnämnden beslutar 

 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Fa §167   Dnr:  FA.2012.4   009 
  
Meddelanden   
  
Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden: 
 

• Kf §134 Försäljning av modulbyggnad för folktandvård till Jönköpings läns 
landsting 

• Tidplan för planeringsprocessen under år 2013 (avser 2014) 
• Ks §307 Hyresavtal för del av Gnosjö räddningsstation, Töllstorp 1:523 
• Ks §394 Jämställdhetsplan 2012 
• Jämställdhetsplan 2012 
• Ks §388 Sammanträdestider 2013 
• Projektnytt nr 5 från EU-projektsamordnare Tommy Bengtsson 
• Kf §137 Redovisning av hantering av kommunfullmäktiges uppdrag att 2012 

ska minst 25% av produkter som upphandlas i Gislaveds kommun vara 
rättvisemärkta, ekologiska och/eller närproducerade 

• Kf §148 Delårsbokslut till och med augusti 2012 inklusive helårsprognos 
• Kf §149 Plan för hantering av extraordinära händelser 
• Plan för hantering av extraordinära händelser, stora olyckor och andra 

kriser 
 
 __________
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Fa §168   Dnr:  FA.2012.5   002 
  
Delegationsbeslut   
  
Ärendebeskrivning 
Följande delegationsbeslut anmäls: 
 

• Av fastighetschefen fattade beslut i upphandlings- och försäljningsfrågor 
 
 

 ____________ 


