
 

 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Fastighetsnämnden 
 

Sida 
1 (8) 

 Sammanträdesdatum 2012-01-25 
  
 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00 – 10.40 

 
 Beslutande Clas Ebbeson (M) ordförande 

Marcus Ingelsbo (M) 
Lisbeth Åkestrand (M) 
Lars-Erik Nyström (C) 
Kenth Johansson (C) 
Agne Sahlin (S) 
Inga-Lill Svanberg (S) 
Sören Svensson (S) 
Lars Jäderström (S) 
 
 
 
 
 
 

 Övriga deltagande Mikael Fröler, fastighetschef  
Ewy Olsson, nämndssekreterare  
Niclas Palmgren (M) kommunalråd §1  
Ann-Charlotte Molander (S) ersättare  

  
  
  
  
  
  
   

 Utses att justera Inga-Lill Svanberg (S) 
 Justeringens 
 plats och tid 

Fastighetskontoret 2011-01-30 kl 13.00 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. Paragrafer 1 - 7 

Ewy Olsson 
  

Ordförande …………………………………………………………………… 
 

Clas Ebbeson (M)  
  

Justerande .......................................................................................................................................... 
Inga-Lill Svanberg (S)  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Fastighetsnämnden 

 Sammanträdesdatum 2012-01-25  Paragrafer 1 - 7 

 Datum för 
 anslags uppsättande 2012-01-31 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2012-02-24 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Fastighetskontoret 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Ewy Olsson 
   Utdragsbestyrkande 

   
 
 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
2 

 2012-01-25  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §1   Dnr:  FA.2009.37   294 
  
 Vårdcentralen i Smålandsstenar 
 Information 
 
Fa §1  2012-01-25  Ärendebeskrivning 

Kommunalrådet Niclas Palmgren (M) informerar fastighetsnämnden om 
överläggningar med landstinget angående bl a lokalproblemen vid vårdcentralen 
i Smålandsstenar.  

 
 Kommunstyrelsen gav i september förra året kommunalråden i uppdrag att 

träffa representanter för landstinget för att diskutera fyra olika punkter, 
Vårdcentralen i Smålandsstenar, Familjecentral i Gislaved, Folkhälsofrågor och 
samarbetsformer mellan kommunen och landstinget. Av olika anledningar kom 
mötet till stånd först 2011-12-12. 

 
 Från kommunens sida deltog båda kommunalråden, kommundirektören och 

fastighetschefen. Från landstingets sida deltog två landstingsråd,  landstings-
direktören och fastighetsdirektören. 

 
 Inför överläggningarna hade kommunen två krav på landstinget: landstingets 

verksamhet i Smålandsstenar ska finnas kvar och att kommunen inte längre ska 
vara hyresvärd till landstinget där. Niclas Palmgren har också gett landstinget 
besked att kommunen accepterar att även folktandvården lämnar sina lokaler.  

 
 Vid mötet fick kommunens fastighetschef och landstingets fastighetsdirektör i 

uppdrag att utforma ett förslag till överenskommelse. Överenskommelsen kan 
komma att innefatta eventuell ersättning för landstingets kostnader i nuvarande 
vårdcentral och att landstinget köper den mark där vårdcentralen nu ligger och 
bygger nya lokaler till både vårdcentral och folktandvård. Landstinget vill även 
förvärva den lokal i Burseryd som inrymt folktandvård. Vårdcentralen i 
Anderstorp diskuterades också vid mötet med landstinget. 

 
  

Beslutsunderlag 
  
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §2   Dnr:  FA.2012.2   299 
  
 Ö Järnvägsgatan 19 i Sm.stenar, byte av värmeanläggning   
 Medelsanvisning 
 
Fa §2  2012-01-25  Ärendebeskrivning 

Kommunen äger en s.k. saneringsfastighet på Östra Järnvägsgatan 19 i 
Smålandsstenar. Huset har varit uthyrt till samma hyregäst i ca sju år. Nu har 
pannan börjat krångla och behöver bytas ut. Fastighetskontorets rörmokare kan 
utföra bytet till en luft-/vattenanläggning. Priset för anläggningen beräknas till 
75 000 kr. En ny anläggning skulle även sänka kostnaden för uppvärmning. 
Hyresgästen är införstådd med att bytet innebär en viss hyreshöjning. 

 
 Fastighetskontoret har haft kontakt med mark- och exploateringsenheten men 

det finns inga fastställda planer för området inom den närmaste tiden. 
Anläggningen är också möjlig att flytta till en annan fastighet om en rivning blir 
aktuell. 

 
Beslutsunderlag 
Fastighetskontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-01-02 

 Arbetsutskottets förslag 2012-01-11 §2 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att från projekt 56003 (till fastighetsnämndens förfogande) anvisa 75 000 kr 

till byte av värmeanläggning på Ö Järnvägsgatan 19 i Smålandsstenar. 
 
 
 
Expedieras till: 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §3   Dnr:  FA.2012.7   295 
  
 Gisleparken, inrättande av tidsbegränsad projektledartjänst   
  
Fa §3  2012-01-25  Ärendebeskrivning 

Fastighetskontoret står inför ett intensivt år med flera betydelsefulla projekt i 
investeringsbudgeten. Under året kommer kontoret att arbeta med Nordinskolan 
och Gisleparken. Dessutom har vi redan beslutade projekt som gruppbostaden i 
Gislaved och kommunhusets värme- och ventilationsprojekt. I anslutning till 
budgeten beslöt kommunfullmäktige också att omvandla 16 vårdlägenheter vid 
Mariagården till trygghetsbostäder. Det kan eventuellt innebära att lägenheterna 
behöver byggas om innan de kan hyras ut. Dessutom tillkommer ett intensifierat 
arbete för att klara målsättningarna i energistratergin och avfallsplanen. Även 
lokalutredningen och köksutredningen kommer sannolikt att generera 
ombyggnadsprojekt vilket också  medför en ökad belastning på 
fastighetskontoret. 

 
När det gäller Gisleparken finns det också en kraftig tidspress. Köket för 
restaurangprogrammet måste stå klart i augusti 2013. Fastighetskontoret anser 
därför att det är nödvändigt att tillfälligt förstärka administrationen med en 
projektledare för att genomföra ombyggnaden med ett kök för 
restaurangprogrammet. Anställningen bör vara en projektanställning och vara 
under ca 1,5 år till hösten 2013. 
 
Kostnaden för projektanställningen bör belasta investeringsprojektet. 

 
 

Beslutsunderlag 
Fastighetskontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-01-10 
Arbetsutskottets förslag 2012-01-11 §4 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att förstärka fastighetskontorets administration med en visstidsanställd 

projektledare för Gisleparkens ombyggnad under ca 1,5 år. 
 
 
 
Expedieras till: 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §4   Dnr:  FA.2011.23   042 
  
 Ekonomisk rapport  - Bokslut 2011 
  
Fa §4  2012-01-25  Ärendebeskrivning 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-01-11 fick fastighetskontoret i uppdrag 
att i samråd med ekonomienheten formulera ett förslag till fastighetsnämnden 
angående ökad avskrivning av fastigheten Uvekull 2:221 som inrymmer 
vårdcentral och folktandvård i Smålandsstenar.  

 
 I en tjänsteskrivelse redogör fastighetschefen Mikael Fröler för bakgrunden till 

förslaget om ökad avskrivning. Fastighetskontoret föreslår att 8,1 mnkr skrivs 
av från det bokförda värdet i bokslut 2011. Beloppet motsvarar vårdcentralens 
och folktandvårdens andel av det bokförda värdet.  

 
 I övrigt forsätter bokslutsarbetet och är snart slutfört. Trots kostnader på ca 4 

mnkr för vårdcentralens provisoriska lokaler i Smålandsstenar beräknas 
resultatet för 2011 stanna på ca 1 mnkr i underskott. 

 
 

Beslutsunderlag 
Fastighetskontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-01-17 
Sammandrag av preliminärt bokslut daterat 2012-01-19 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att 8,1 mnkr skrivs av från det bokförda värdet på fastigheten Uvekull 2:221 

i bokslutet 2011.  
 
 
Expedieras till: 
Ekonomienheten  
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §5   Dnr:  FA.2012.3   009 
  
 Information från fastighetskontoret   
  
Fa §5  2012-01-25  Ärendebeskrivning 

Fastighetschefen Mikael Fröler informerar om aktuella frågor: 
 
Projekteringen för gruppbostaden på Skomakargärdet pågår och kommer att 
lämnas ut till anbudsräkning under våren. 

 
På Lundåkersskolan pågår ombyggnaden av hus E för hemkunskapssalar. 
Projekteringen av produktionsköket har inletts med diskussioner om 
planlösningen. Ambitionen är att kunna påbörja om- och tillbyggnaden efter 
semestern. 
 
Projektet Gisleparken har inletts och i första hand kommer behovsutredningen 
att illustreras på skisser och ett rumsprogram att utarbetas. 
 
Ombyggnaden av kommunhusets värme- och ventilationssystem har påbörjats 
genom en första träff med konsulten Bengt Dahlgren AB. Inledningsvis måste 
dispositionen av huset fastställas och sidokonsulter anlitas. 
 
Fastighetskontoret har haft diskussioner med socialförvaltningen angående 
fastighetsfrågor. De framför behov av ombyggnad av Moforsvillan, ombyggnad 
av kök i Smålandsstenar samt i mindre omfattning ytterligare kök. 
 
Solängstvätten har också diskuterats med socialförvaltningen. Antalet platser i 
särskilt boende minskar vilket ger ett lägre underlag för tvätten. Det finns risk 
att det inte går att hålla ekonomin på en rimlig nivå. 
 
16 lägenheter ska förändras till trygghetsboende och det är sannolikt nödvändigt 
med en mindre ombyggnad. Dessutom kan det vara av betydelse att markera 
förändringen och marknadsföra att det till hösten finns möjlighet att ställa sig på 
kö för trygghetsboende i Smålandsstenar.  
 
För trygghetsbostäderna i Burseryd bör en tvättstuga skild från äldreboendet 
ställas i ordning. Lämpligen kan en av de mindre lägenheterna byggas om. 
 
För närvarande pågår upphandling av stolar till ishallen, belysning till Gisle 
sportcenter och ombyggnad av Musiktorget vid konserthallen. 
 
Fastighetskontoret rekryterar för närvarande snickare och ett vikariat som 
fastighetsingenjör. Dessutom tillkommer en projektledare på viss tid. 
 
När det gäller vårdcentralen i Smålandsstenar har fastighetskontoret presenterat 
ett förslag till hyresavtal utan besittningsskydd. 
 
Fastighetsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §6   Dnr:  FA.2012.4   009 
  
 Meddelanden   
  
Fa §6  2012-01-25  Ärendebeskrivning 

Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden: 
 

• KS protokoll 2011-11-29 §489 Antagande av reviderat skötselprogram 
gällande lediga tomter och ej utbyggda områden 

 
• Brottsförebyggande rådets protokoll från 2011-12-09 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fa §7   Dnr:  FA.2012.6   009 
  
 Övriga frågor   
  
Fa §7  2012-01-25  Ärendebeskrivning 

Fastighetsnämndens ledamot Lisbeth Åkestrand (M) har kontaktats av personal 
på Töråsskolan i Anderstorp. Personalen har påtalat problem med 
vattensamlingar på gården och även skador i asfaltytor. 

 
 Fastighetschefen lovar att ta med ärendet till rätt handläggare på 

fastighetskontoret. 
 
 ____________ 
 
 


