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Specifikation av nettoinvesteringar 
Nämnd Budget 

2015 
Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Kommunstyrelsen 6,2 7,5 8,2 4,4 4,4 

Räddningstjänsten 7,5 1,3 1,1 0,8 7,4 

Tekniska nämnden 25,8 30,1 25,1 17,5 28,6 

Varav vatten/renhållning 9,6 13,9 15,8 8,9 7,3 

Bygg- och miljö nämnden 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Socialnämnden 5,7 3,6 2,9 2,1 2,1 

Barn- och utbildningsnämnden 13,3 13,4 12,3 12,1 12,1 

Kulturnämnden 1,1 3,0 4,7 0,7 0,6 

Fritidsnämnden 2,8 2,0 3,8 2,8 1,1 

Fastighetsnämnden 85,4 49,5 35,5 28,0 16,5 
Varav ombudgetering från 2014 45,9     
Inflationsuppräkning  2,3 4,3 4,9 7,0 
Nettoinvesteringar 147,8 112,8 98,0 73,2 80,0 
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Kommunstyrelsen 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 
Anslag 
t.o.m. 

Överförs 
till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
          

 Utvecklingsenheten         
 Turistbyrå 30   30     
1 Skyltning 300   200 100    

          

 Ekonomi enhet         

2 Ekonomisystem 900    450 450   

          
 Kansli- och informations enhet         
3 Socialt intranät 1 400   700 700    
4 Surfplattor politiker 850    850    
5 Central hantering möbler m m 700   300 100 100 100 100 
          

 MEX enhet         

6 Investering Exploatering MEX 13 000   2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 
7 Investering Markinköp 10 000   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
8 Investering detaljplaner och utredningar 4 000   800 800 800 800 800 
9 Investering Försäljningar -15 000   -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
          

 IT enhet         
10 Centralt ägande av datorer 8 000   1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 
11 Central Datalagring 950     950   
12 Central Serverinfrastruktur 700    700    

13 
Medborgarinloggning mot kommunala 
eTjänster 700   700     

14 Ny plotter (kostnaden täcks genom 
internfinansiering) 300    300    

15 Uppgradering Officepaket 2 400     2 400   
          
16 Reinvestering 1 500   300 300 300 300 300 
 Totalt KS 30 730   6 230 7 500 8 200 4 400 4 400 

 
Kommentarer: 
1. Skyltning 
Investeringar för att förbättra kommunens övergripande skyltning och marknadsföring på strategiska platser utmed 
vägarna för att öka tillgängligheten för besökare samt att underlätta för turismföretag att synas. 
 
2. Ekonomisystem. 
Anslag för ekonomisystem avser ett byte av nuvarande system. Till detta kommer driftkostnader under 
införandeperioden. 
 
3. Socialt intranät 
Socialt intranät – aktivitet som är kopplad till målen inom informationssäkerhetsarbetet, arbetet med e-förvaltning 
internt, förbättra den interna kommunikationen planeras ett nytt social intranät. Under 2014 genomförs en mindre 
förstudie. Målet är att börja bygga nytt intranät från 2015 och under 2014-2016 använda de 200 tkr som finns i 
utvecklingspengar för intern och extern webb. Erfarenheter från andra kommuner visar på betydligt högre 
införandekostnader och våra kostnader är svåra att bedöma innan förstudien är klar.  
 
För att projektet ska kunna genomföras krävs en projektledare på 50 % och en utvecklare på 50 % (anställa eller 
konsult), som ska ligga hos IT. I beloppet nedan är även IT:s kostnad för utvecklarresurs medtagen. 
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4. Surfplattor politiker 
Surfplattorna ska bytas vart fjärde år. Nuvarande plattor delades ut i omgångar under 2012. 
 
5. Central hantering möbler m m 
Som följd av inflyttning i det ombyggda kommunhuset kommer viss komplettering att ske av möbler i 
kontorsrummen. Även därefter behöver vissa större investeringar göras i kommunhuset. 
 
 
6-9. MEX-enheten 
Diverse investeringar för att säkerställa en långsiktig och strategisk markreserv, För att kunna exploatera 
kommunal mark till verksamhets- och bostadsområden krävs detaljplanläggning. Kommunstyrelsen beställer i 
genomsnitt 4 – 6 detaljplaner per år, i första hand av bygg- och miljönämnden. 
  
IT-investeringar 
10. För att uppnå en effektiv styrning och större flexibilitet för verksamheten ansvarar IT-
enheten för inköp av datorer. Kapitalkostnaden fördelas som internpris per dator ut mot 
verksamheten. Förvaltningarna hyr datorn av IT-enheten under en längre eller kortare tid. 
IT-enheten kan i sin tur lättare fördela datorerna över hela verksamheten utan att de är 
knutna till och finansierade av en viss förvaltning.  
 
11-12. Kommunen äger en central lösning för datalagring/serverinfrastruktur. Denna är 
idag placerad i kommunhuset. Planerat utbyte för denna utrustning är 2016 och 2017. 
Kostnaden täcks av internfinansiering. 
 
13. eTjänster är en service som medborgare, kunder och företag kan använda för att 
uträtta olika ärenden som de har hos kommunen. För att på ett säkert sätt kunna 
tillhandahålla dessa tjänster krävs en form av medborgarinloggning.  
 
Avsikten med denna investering är att implementera en lösning för att kunna tillhandahålla 
detta. Detta kommer att vara en av grundbultarna i utvecklandet av en effektiv och flexibel 
eFörvaltning. 
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Räddningsnämnden 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 
Anslag 
t.o.m. 

Överförs 
till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

          

1 Fordon 13 938 3 500 3 500 3 138 800  300 6 950 
2 Personsökeri 653   35 58 560   
3 Övningsfält - lektionsal 550   550     
4 Reinvestering 2 088   263 400 525 450 450 

 
Totalt 
Räddningstjänst 17 979 3 500 3 500 3 986 1 258 1 085 750 7 400 

 
Kommentarer: 
1. Fordon 
För att räddningsinsatser ska kunna påbörjas inom godtagbar tid samt genomföras på ett 
effektivt sätt behöver räddningstjänsten förfoga över en ändamålsenlig och tillförlitlig vagnpark. 
I syfte att uppnå detta byts fordon ut med vissa mellanrum. För perioden 2015-2019 handlar 
det preliminärt om följande: 
 

• 2015: Två släckbilar till Reftele och Burseryd 
• 2016: Ledningsbil 
• 2017: 
• 2018: Båt 
• 2019: Tankbil, släckbil samt skärsläckare 

 
3. Övningsfält-lektionssal 
Byggnad med lektionsal i anslutning till övningsanläggningarna. För intern och extern utbildningsverksamhet. 
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Teknisk nämnd 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 
Anslag 
t.o.m. 

Överförs 
till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Industriområden  17 750 2 050  3 100 6 500 0 0 6 100 
2 VA objekt 39 502 4 502 1 400 9 100 8 400 5 800 5 900 7 300 
3 Renhållning 20 500   500 7 000 10 000 3 000 0 
4 GC-Vägar 12 150 2 050 1 500 3 900 2 900 1 800 800 700 
5 Gatuobjekt 38 350 800  5 300 4 300 6 400 6 650 13 400 
 

6 Centrum och Parkobjekt 6 300 1 000  1 000 1 000 1 100 1 100 1 100 
 Totalt Teknisk nämnd 134 552 10 402 2 900 22 900 30 100 25 600 17 450 28 600 
          
          

Kommentarer: 
1.Industriområden: 

       Totalbeloppet 15,7 mnkr är det som anslås till industriområden under åren 2015-2019.  

       Beloppen är inte låsta till respektive industriområde men fördelningen baseras på följande: 
• Ådalen, Hestra 2,0 mnkr år 2013, 1, 3,1 mnkr år 2015 samt  3,0 mnkr år 2016 
• Södra Industriområdet, Smålandsstenar 3,5 mnkr år 2016 
• Nöbbele industriområde, Reftele 6,1 mnkr år 2019. 

         2. Vattenobjekt 
Totalbeloppet 36,5 mnkr är det som anslås till VA-objekt under åren 2015-2019. 

        Beloppen är inte låsta till respektive industriområde men fördelningen baseras på följande: 
• Serviceledningar vatten resp avlopp 0,1 resp 0,2 mnkr/år. 
• Ny vattentäkt, Gislaved, 4,2 mnkr t om år 2014  och 3,0 mnkr år 2015 för att klara framtida vattenförsörjning 
• Tokarp, etapp III, va, 5,8 mnkr 2015 */ 
• År 2016 anslås 1,5+0,5 mnkr för Investeringsbidrag/anslutningsavgift till Gnosjö kommun för att tidigarelägga kommunalt 

VA till Isabergs Golfklubb samt tryckning under Nissan och grävning av anslutningsledning till 3 hus. 
• 1,0 mnkr anslås år 2017 för Gyllenforsområdet, Gislaved. Ombyggnad av vatten för att säkra driften.  
• VA-plan 2017-2019. För perioden anslås 10,5 mnkr för nybyggnad av vatten och avlopp enligt verksamhetsplan. 
• Lida, Burseryd 2,0 mnkr år 2016*/ 
• Utbyggnad Mossarp, Ridhusområdet 3,1 mnkr år 2016*/ 
• Torsgatan Anderstorp 1,0 mnkr år 2016 
• Ombyggnad reningsverk, Gislaved. 1,0 mnkr 2017. 
• Ny vägsektion Järnvägsgatan, Gislaved. 1,5 mnkr år 2019 för ombyggnation av dagvattenhanteringen för gatan samt 

reinvesterar i ledningar och serviser i området. Görs i samband med byggnation av ny vägsektion. 
• Vik fritidshusområde, utbyggnad av spillvatten och vatten till fritidsbyn vid Södra Gusjön samt koppla på Hestraviken.  

2,1 mnkr år 2018 samt 2,0 mnkr år 2019  
 

      Objekt med markering */ har föreläggande från Länsstyrelsen om igångsättande vid en viss tidpunkt. 
         

3. Renhållning 
Totalbeloppet 20,5 mnkr är det som anslås Renhållning under åren 2015-2019 

• Kretsloppspark, ÅVC, renhållning 12,3 mnkr varav 0,5 mnkr år 2015, 3,0 mnkr år 2016, 6,0 mnkr år 2017 och 3,0 mnkr år 2018. 
• Nya sopkärl för att möjliggöra insamling av matavfall i nya sopkärl för att sedan komposteras. 4 mkr 2016 och 4 mnkr 2017. 

 
         4. GC-vägar 

       Totalbeloppet 10,1 mnkr är det som anslås till GC-vägar under åren 2015-2019.  
 

 Beloppen är inte låsta till respektive projekt men fördelningen baseras på följande projekt: 
• GC-väg årligen 0,5 mnkr per år under perioden 2015-2019 
• GC-väg Nordinskolan. 0,6 mnkr år 2015 för ny sträckning. 
• GC-väg Torggatan Smålandsstenar, 1,6 mnkr t om år 2014 och ytterligare 2,0 mnkr år 2015 
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• GC-väg Mårtensgatan Gislaved, 0,8 mnkr år 2015 
• Ådalen, Hestra.1,3 mnkr år 2016 
• GC-väg Torsgatan Anderstorp 0,7 mnkr år 2016 
• GC-väg Eneströmsgatan Gyllenforsområdet 0,8 mnkr år 2017 

 

5. Gatuobjekt 
Totalbeloppet 36,1 mnkr är det som anslås till Gator under åren 2015-2019.  
 

• Reinvesteringar av gator och broar. 2,0 mnkr/år 
• Trafikregleringar 0,3 mnkr/år 
• Reinvesteringar av maskinparken. 1,0 mnkr per år för åren 2015, 2017 och 2019. Övriga år 0,5 mnkr/år. 
• Ombyggnad Mårtensgatan 1,8 mnkr år 2015 till ny vägsektion, motveck (1m)-körbana (6m)-cykelbana (3m) samt 

förstärkning av vägkropp 
•  Eneströmsgatan Gyllenfors. 1,3 mnkr år 2017. Gatan omformas så att framtida hastighetsgräns 40km/h samt 

dubbelriktas för trafik. 
• Ombyggnad Gisleområdet 1,5 mnkr år 2017 samt 2,0 mnkr år 2018. Mindre ombyggnadsåtgärder av Gisleområdet 

enligt detaljplan. 
• Torsgatan Anderstorp. 1,3 mnkr år 2016. 
• Rondeller. 0,2 mnkr år 2015 avseende ”Gummirondellen”, 0,2 mnkr år 2016 ”däckrondellen” samt 0,3 mnkr  

år 2017 för utsmyckning av Anderstorps trafikplats. 
• Södra storgatan, Gislaved. 1,6 mnkr år 2018 avseende bussgata gamla nissastigen förbi Sörgårdsområdet. 
• Järnvägsgatan Gislaved. 2,1 mnkr år 2019 för ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för 

gående och cyklister. 
• Ny vägsektion Norra Storgatan Gislaved. 3,0 mnkr år 2019 för ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt 

bättre miljö för gående och cyklister. 
• Pendelparkering vid Henja östra industriområde. 0,3 mnkr år 2018. 
• Flytt av produktionslokaler vid Mårtensgatan till Gröne mosse för att bl a friställa strandnära tomter. 5,0 mnkr  

år 2019. 
 

 
Investering som löper på fler år under utblicksperioden än 2015 skall anmälas till kommunstyrelsen för 
igångsättningsbeslut. 
 
 
 
Bygg- och miljönämnd 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 
Anslag 
t.o.m. 

Överförs 
till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 Tkr utg/ink 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
          
 Reinvestering 330   66 66 66 66 66 

 Totalt Bygg o Miljö 330 0 0 66 66 66 66 66 
 
Kommentarer: 
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Socialnämnden 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 
Anslag 
t.o.m. 

Överförs 
till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
          

1 Socialförvaltningens IT-satsningar- Kontroll, 
samordning, säkerhet 2 893   417 417 417 417 417 

2 Gruppboende 767     767   
3 Demenscentrum i södra delen av kommunen 2 500 2 500 2 500      
4 Lokaler för KOMHEM 1 500    1 500    
5 Gruppboende socialpsykiatri 750 750 750      
6 Div överföring till 2015 299 299 299      
7 Reinvestering 8 590   1 718 1 781 1 718 1 718 1 718 
          
 Totalt Socialnämnden 16 491 3 549 3 549 2 135 3 635 2 902 2 135 2 135 

 
Kommentarer: 
2. Gruppboende 
Enligt genomförd enkätundersökning som skickas ut vartannat år till brukarna, anger flera att de vill ansöka om 
en lägenhet i gruppbostad ("trapphusmodell") år 2017 och 2018. Det innebär att planeringen måste starta under 
hösten år 2014. Driftmedel för gruppbostaden är inlagda i utblick fr.o.m. 2016. 767 tkr avser inventarier m m. 
 
3. Demenscentrum i södra delen av kommunen 
För att möta ökat behov och kunna erbjuda bra anpassat boende i södra kommundelen bör utveckling och 
projektering av ett demenscentrum i södra kommundelen starta i linje med programmet för 
demensomvårdnad.  Investeringsanslaget avser inventarier m m och driftanslag finns i socialnämndens budget 
för 2014 och en utökning till helårskostnad för 2015 kommer att inarbetas i socialnämndens budget för 2015. 
Dessa anslag överförs till 2015. 
 
4. Lokaler KOMHEM 
Den kommunala hemsjukvården behöver ändamålsenliga lokaler för att kunna leverera verksamhet som ligger i 
linje med intentionerna i KomHem. Där är teamsamarbetet grunden för att kvalitet till brukaren ska fullföljas. 
Lokalerna ska vara tillräckliga, de ska främja teamsamarbete, kontakt och kommunikation mellan olika 
professioner samt säkra arbetsmiljön. Läkemedel ska hanteras på ett säkert sätt samt följa 
sekretesslagstiftningen. Rehabpersonal, sjuksköterskor och hemtjänst ska finnas i samma lokaler utifrån 
lokalprogram Söder och Norr, Behovet kommer att kvarstå under utblicksperioden. 
2016 års investeringsanslag 1,5 mnkr avser möbler m m avseende lokaler.  
 
5. Gruppboende Socialpsykiatri 
Investeringsanslaget avser inventarier m m för ett gruppboende. Denna del ingår i budget 2014 men överförs 
till 2015. 
 
6. diverse överföringar till 2015 
Preliminärt kommer dessa objekt ej att förbrukas under 2014 och önskas därmed överföras till 2015.  
Objekten är inventarier till familjecentral och svar kultur. 
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Fritidsnämnden 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 
Anslag 
t.o.m. 

Överförs 
till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
          

1 Spontan näridrottsplats/utegym 2 100   500 500 500 300 300 
2 Inom/utomhusmaskiner 1 495   495 250 250 250 250 
3 Hälsolyften 1 250   250 250 250 250 250 
4 Basketkorgs installation A-torp sporthall 150   150     
5 Booking, administrationsprogram 150   150     
6 Motionsspår - byte av 750 st armaturer på 9 

A 
  

1 900   500 500 500 400  
 9 anläggningar         

7 Bottensug, simhallar 240   120 120    
8 Bassängtäckning, Hörsjöbadet, Smålandstenar 325   325     
9 Bassängfolie, Hörsjöbadet, Smålandsstenar 2 000     2 000   

10 Handikappsramp till friluftsbad 100    100    
11 Badattraktion simhall 1 300      1 300  
12 Reinvestering 1 500   300 300 300 300 300 

          
 Totalt Fritidsnämnden 12 510   2 790 2 020 3 800 2 800 1 100 

 
Kommentarer: 
1. Spontan-/näridrottsplatser   
Anläggningarna stimulerar främst barn och ungdomar till ökade spontana fysiska aktiviteter. Anläggningarna blir 
också en positiv mötesplats.  
Idag finns näridrottsplatser på följande orter: Gislaved (2010, Henja och Trasten 2014), Hestra (2012); 
Smålandsstenar (2012), Reftele (2013). 
Framtida investeringar är: Anderstorp 2015, Broaryd 2016, Burseryd 2017 
Anslag för lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- näridrottsplatser är fördelade på Tekniska nämnden, 
Fritidsnämnden och Fastighetsnämnden. I planeringen av dessa insatser har kommunstyrelsen ett 
samordningsansvar för att dessa investeringar görs med ett helhetsperspektiv för samhällsutvecklingen.  
De planeringsmöten som redan sker mellan nämnderna skall fortsätta. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 
Anslag 
t.o.m. 

Överförs 
till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
          

   1 
Inköp av lärplattor IKT-plan,+ klassrumets nya 
funktioner 34 250   6 850 6 850 6 850 6 850 6 850 

2 Nyanskaffning vid ombyggnation Nordinskolan 1 200   1 200     
          

3 
Inventarier till Familjecentralen i 
Smålandsstenar 200     200   

4 Anpassning lokaler förskola/grundskola 1 300    1 300    
5 Datorer till elever gymnasieskolan 10 000   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

   6 
Utrustning kök, matsal och dans i mötesplats 
Gisle 0        

7 Reinvesteringsutrymme 16 320   3 264 3 264 3 264 3 264 3 264 
          
 Totalt BUN 63 270 0 0 13 314 13 414 12 314 12 114 12 114 

 
Kommentarer: 
1. Inköp av lärplattor 
Anskaffning av lärplattor till grundskolan och förskolan för införande av IKT-planen.  
 
7. Reinvesteringsutrymme 
Anslaget kan disponeras av nämnden för reinvesteringar samt investeringar för lärararbetsplatser, 
köksfunktioner mm. 
 
 
 
Kulturnämnden 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 
Anslag 
t.o.m. 

Överförs 
till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
          

1 Allmänt konstanslag 1 450   250 300 300 300 300 
2 Konst i samband byggnation 526   171 180 100 55 30 
3 Bibliotek 3 150   350 2 200 200 200 200 
4 Kulturplatån/Glashuset (ungdomens kulturhus) 4 400   200 200 4 000   
5 Reinvestering 500   100 100 100 100 100 
          
 Totalt Kulturnämnden 10 026 0 0 1 071 2 980 4 700 655 630 

 
Kommentarer: 
1. Konstsamling/utsmyckning 
Kulturnämndens möjligheter till inköp av offentligkonst, som inte är kopplat till en nybyggnation, har varit 
begränsade.  Det finns en efterfrågan från kommunens olika verksamheter att få konst i sina lokaler. Ett annat 
konstområde som det saknas anslag för är konst i det offentliga rummet. Syftet med att stegvis höja 
konstanslaget är att få bättre möjligheter att tillgodose behovet av konst i kommunens verksamhetslokaler och 
förutsättningar att arbeta mer aktivt med konst i det offentliga rummet som parker, torg och gator. 
 
2. Konst i samband med byggnationer 
0,5 % av investeringar i fastigheter avsätts för konstnärlig utsmyckning. 
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3. Ombyggnad Smålandsstenars bibliotek 
Smålandsstenars bibliotek är i stort behov av att förnya och byta ut sin inredning. Mycket av den befintliga 
inredningen är gammalt (ca 30 år), slitet och inte alltid ändamålsenligt. En väl fungerande arbetsmiljö och en 
attraktiv miljö för besökarna är en förutsättning för att nå målen med verksamheten. En upprustning är 
planerad till 2016. 
 
4. Kulturplatån/Glashuset 
Glashuset ska vara mötesplats för hela kommunen där konst och kultur har en central plats. Kulturplatån driver 
kulturförvaltningens verksamheter i Glashuset och är en plats där människor i alla åldrar tar del av och 
producerar kultur efter egen förmåga. Verksamheten är öppen för alla men har en tydlig plats för barn och 
ungdomar. Idag bedrivs en bred verksamhet för ca 300 barn och ungdomar inom dans, teater, musik, bild, DJ, 
webbradio och studioverksamhet. 
2018 års investeringsanslag avser framförallt inventarier till etapp 2. 
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Fastighetsnämnden 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 
Anslag 
t.o.m. 

Överförs 
till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
 Fastighetskontor         

1 Diverse fastighetsåtgärder 53 000 3 000  10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
2 Upprustning idrottshallar 3 000 500  500 500 500 500 500 
3 Ombyggnad simhallar 27 000 1 000  6 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
4 Klorreducering 2 400 400  1 000 1 000    
          
 Anderstorp         
 Åsenskolan         

5 Åsenskolan Rivning/ombyggnad hus C 500 500 500      
          
 Ny förskola         

6 Nybyggnad/ombyggnad 17 000   8 500 8 500    
          
 AMO         

7 Ombyggnad för Svar-Kultur 1 200   1 200     

 
 
Burseryd, Broaryd         

8 Ekbacken         
 Ombyggnad av trygghetsbostäder 1 500   500 500 500   
          
 Gislaved         
 Fjärrvärme         

9 Anslutning värmenät 3 350 2 850  500     
          

10 Mötesplats GISLE         
 Ombyggnad Gröna vägen 950   950     
 Ombyggnad Gisleparken etapp 1A o B 56 500 56 500       
 Ombyggnad Gisleparken etapp 2A o B 32 500   3 000 20 000 9 500   
 Ombyggnad Gisleparken etapp 3 2 000      1 000 1 000 
 Ombyggnad Gisleparken etapp 4 0        
          

11 Lokaler för KomHem område norr/söder         
 Lokaler för KomHem 3 000   1 500 1 500    
          

12 GISLE sportcentrum         
 Ny ventilation 5 000 500     4 500  

 
 
Reftele         

 Nyckelpigan         
13 Installation av värmepump 400 400       

          
 Hestra         
 Isabergsskolan         

14 Ny ventilation 3 200   3 200     
          
 Hestragården         

15 Ombyggnad av trygghetsbostäder 1 000   500 500    
          
 Smålandsstenar         

16 Nordinskolan         
 Ombyggnad för hemvister/arbetslag 60 000 50 000 35 000 10 000     
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 Villstadsskolan         
17 Ny ventilation 2 000    2 000    

          
 Åtteråsskolan         

18 Ny ventilation 2 000      2 000  
          
 Hagagården         

19 Ombyggnad till demensboende 10 000     5 000 5 000  
          
 Stationsbyggnaden         

20 Ombyggnad till resecentrum 2 500 500 500 2 000     
          
 Sim o sporthall         

21 Ny ventilation 5 000     5 000   
          
 Totalt Fastighetsnämnden  295 000 116 150 36 000 49 350 49 500 35 500 28 000 16 500 

 
Kommentarer: 
1. Diverse fastighetsåtgärder 

Under denna rubrik finns anslag för maskiner, ökad tillgänglighet för rörelsehindrade, förbättrad utemiljö, 
brandskyddsåtgärder, energibesparande åtgärder, materialsortering m m. Fastighetsnämnden har ansvar för 
detta anslag utifrån ett väl fungerande och skött fastighetsbestånd samt att beslutade policys efterlevs. 
 
2. Upprustning idrottshallar 
Till 2011 fick fastighetsnämnden ett anslag för upprustning av sporthallarna. Efter samråd med 
fritidsnämnden har man konstaterat att både belysning och golv är i stort behov av upprustning.  
Men då det är en intensiv verksamhet i lokalerna kan åtgärder i princip endast genomföras under 
sommarhalvåret. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-23 § 354 att uppdra till fastighetsnämnden att i samråd med 
fritidsnämnden under första halvåret av 2015 utreda statusen för samtliga kommunala idrottshallar i 
kommunen inkl. Tyngelvi, exkl. simhallar. 
 
3. Ombyggnad simhallar 
Anslaget är en markering för det kapitalbehov som kan bli följden av den översyn som är gjord avseende 
simhallarnas status m m. Dessa anslag är i dagsläget ej preciserade i några konkreta ombyggnadsåtgärder. 
 
4. Klorreducering 
Fritidsnämnden har gjort ett försök att reducera kloranvändningen i den lilla bassängen i Gislaveds 
simhall med UV-ljus och titanrör. Resultat är mycket positivt och kloret har minskat  med 60 – 70 %. 
Det medför betydande arbetsmiljövinster samt även förbättrat miljön för de badande. Fritidsnämnden 
vill gå vidare och installera motsvarande utrustning i övriga simhallar. Det krävs en installation till varje 
bassäng. 
 
6. Ny förskola 
Barn – och utbildningsnämnden har behov av nya lokaler för förskolan i Anderstorp.  
Man kommer att arbeta med två alternativ i en medborgardialog, Moforsvillan eller hus C vid Åsenskolan.  
När förslaget genomförts kan några mindre enheter avvecklas.  
 
7 Ombyggnas Svar-Kultur 
Socialförvaltningen vill samordna verksamheter och flytta Svar/Kultur från Reftele till AMO i Anderstorp.  
Det medför en ombyggnad av de delar av fastigheten som inte renoverades när AMO flyttade in, 
 
8. Ekbacken 
På  Ekbacken finns 24 lägenheter som tidigare var vårdlägenheter men som hösten 2012 blev 
trygghetsbostäder. Det är äldre bostäder som inte uppfyller dagens krav på standard för 
trygghetsbostäder. Det är därför nödvändigt att successivt bygga om lägenheterna i den takt de blir 
lediga.  
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Det är tveksamt om ombyggnaden kan generera påtagligt högre hyror för de boende. 
Kalkylen bygger på en grov uppskattning av kostnaden per lägenhet. 
 
9. Anslutning värmenät 
Gislaveds energiring AB bygger ut fjärrvärmen i Gislaveds tätort. Flera kommunala byggnader är anslutna 
och fler kommer att anslutas och då gå från naturgas till fjärrvärme från biobränsle. Anslutningsavgifter 
och fjärrvärmecentraler beräknas kosta ca 3,35 mnkr. 
Utbyggnaden fortsätter så att Vitsippan ansluts under 2015. 
 
10. Mötesplats Gisle 
En ”generalplan” är upprättad för framtida investeringar i byggnader och mark. 
Etapp 1 omfattar gymnasiets restaurangprogram och delar av ungdomens kulturhus (56,5 mnkr 
genomförs 2014). 
Etapp 2 omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program som den 
omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi (32,5 mnkr). I anslaget år 2015 ingår även att göra 
en uppdatering av helheten avseende etapp 1-4 så att eventuellt förändrade förutsättningar beaktas. 
Etapp 3 avser lokaler för nöjesverksamheten. Denna etapp beräknas till 30 mnkr och ligger för 
närvarande utanför planperioden förutom 2018-2019 års anslag som avser projektering. 
Etapp 4 omfattar teatersalong, föreningslokaler samt utställningslokaler. Denna etapp är beräknad till 
53 mnkr och ligger utanför planperioden. 
 
För projekt Mötesplats Gisle skall kommunstyrelsen utöva den övergripande styrningen avseende 
fastighetsnämndens löpande genomförande. 
 
Ombyggnad Gröna vägen 
Detaljplanen för en del av Gröna Vägen är ändrad så att det numera är kvartersmark. 
Den fd gatan och marken i kv Rönnen ska göras om för att integreras i mötesplatsen och i 
skolmiljön. 
Det finns ännu inga konkreta planer på hur marken ska disponeras men för att ge hela 
området ett gott intryck måste åtgärder göras så snart som möjligt. 
Området omfattar ca 7 000 m² 
Kalkylen bygger på att inga omfattande åtgärder görs i Kv Rönnen. 
 
11. Lokaler för KOMHEM område norr/söder 
När kommunen tog över hemsjukvården från landstinget 2013 placerades personalen i lediga utrymmen 
på olika fastigheter i Gislaved. I några fall togs vårdbostäder i anspråk. Socialförvaltningen konstaterar att 
det inte är en bra lösning och ett arbetsmiljöproblem. Enligt lokalprogrammet krävs det 8- 900 m² i 
lokalyta. 
I och med att kommunen har ett stort fastighetsbestånd får fastighetsnämnden och socialnämnden i 
uppdrag att hitta lokaler som går att använda för ändamålet i befintliga lokaler till så låg kostnad som 
möjligt. 
 
12. Gisle sportcentrum 
Ventilationen av sporthallen är gammal och utan återvinning.  
Investeringen genomförs både i syfte att spara energi samt behov av reinvestering. Dessutom kommer 
kvalitén att höjas. 
Energibesparingen uppskattas till ca 100 000 kWh. 
Under 2014 har hälsolyftet fått ny ventilation installerad. 
 
14. Ventilation Isabergsskolan 
Ventilationen till hus C har i stort sett havererat och måste bytas ut. Det medför att ett nytt fläktrum 
måste byggas på taket vilket innebär en del rivningsarbeten. Det kompliceras av att yttertaket består av 
eternit vilket innehåller asbest. Samtidigt bör byggnaden tilläggsisoleras och förses med nya radiatorer. 
 
15. Ombyggnad av trygghetsbostäder, Hestragården 
På Hestragården finns 14 lägenheter som tidigare var vårdlägenheter men som i höstas blev trygghetsbostäder. 
Det är äldre bostäder som inte uppfyller dagens krav på standard för trygghetsbostäder. Det är därför 
nödvändigt att successivt bygga om lägenheterna i den takt de blir lediga.  
Det är tveksamt om ombyggnaden kan generera påtagligt högre hyror för de boende. 
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16. Nordinskolan 
Fastighetsnämnden har projekterat och genomfört upphandling av entreprenaden som påbörjas under 
sommaren 2013. 
Förslaget innebär att L1 och L2 byggnaderna rivs och en ny huvudbyggnad uppförs i anslutning till L3.  
Den totala ytan kan därmed minskas med ca 1 000 m². 
Inför 2015 återstår att riva L1 samt att ställa iordning utemiljön för skolan.  
Kostnader för byggnationen beräknas också släpa efter och belasta 2015. 
 
17,18. Ventilation Villstadsskolan, Åtteråsskolan. 
Ventilationen är gammal och i stort behov av reinvestering 
 
19. Hagagården, ombyggnad till demensboende 
Efter omfattande diskussioner har socialnämnden beslutat att avveckla köket vid Hagagården. 
Samtidigt finns det behov av ett demenscentrum i den södra kommundelen 
Kalkylen bygger på en grov uppskattning av kostnaden eftersom det ännu inte finns något färdigt 
lokalprogram 
 
 
20. Stationsbyggnaden Smålandsstenar 
Ombyggnad av väntsal och godsmottagning till resecentrum, som består av vänthall och hwc samt ett café.  
Ytan är ca 70 m². 
 
Lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- och näridrottsplatser 
Anslag för lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- näridrottsplatser är fördelade på Tekniska nämnden, 
Fritidsnämnden och Fastighetsnämnden. I planeringen av dessa insatser har kommunstyrelsen ett 
samordningsansvar för att dessa investeringar görs med ett helhetsperspektiv för samhällsutvecklingen.  
De planeringsmöten som redan sker mellan nämnderna skall fortsätta.  
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