
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-06-29

Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, kl 8.00 - 9.35

Beslutande Agne Sahlin (S) 1:e vice ordförande
Marina Josefsson (S)
Sven-Göte Bolmenius (M) ersätter Lisbeth Åkestrand (M)
Rigo Fredriksson (M) ersätter Marcus Ingelsbo (M)
Lars-Erik Nyström (C) Jäv §101
Charlotte Ström (KD)
Pierre Svanström (SD)

Övriga deltagande Mikael Fröler, fastighetschef
Sven Larsson, projektledare §98
Knut Venholen, projektledare §100

Utses att justera Lars-Erik Nyström (C) §§98 - 100, 102 - 103

Charlotte Ström (KD) §101

Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret fredagen den 1 juli 2016 kl 13.00

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

Paragrafer 98 - 103

Mikael Fröler

Ordförande ……………………………………………………………………

Agne Sahlin (S)

Justerande ..........................................................................................................................................---------------------------------------------------

Lars-Erik Nyström (C) §§98-100, 102-
103

Charlotte Ström (KD) §101

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

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-06-29 Paragrafer 98 - 103

Datum för
anslags uppsättande 2016-07-04

Datum för
anslags nedtagande 2016-07-29

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-06-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §98 Dnr: FA.2016.28

Kastanjegården, ombyggnad för HVB

Ärendebeskrivning
Fastighetsförvaltningen har begärt in anbud för ombyggnaden av
Kastanjegården i Reftele till HBV-hem. Projektledare Sven Larsson redogör
för upphandlingen. Endast ett anbud kom in men det är orent på grund av
senare färdigställande än förutsättningen i förfrågningsunderlaget. Anbudet
måste därför förkastas. En ny upphandling bör göras under tredje kvartalet
med färdigställande under våren 2017.

Fastighetsnämnden beslutar

att avbryta upphandlingen samt

att uppdra till fastighetsförvaltningen att gå ut på ny upphandling under
tredje kvartalet 2016.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-06-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §99 Dnr: FA.2015.64

Simhallen i Smålandsstenar, ombyggnad
Anlitande av arkitekt

Ärendebeskrivning
För tillbyggnad av sporthallen i Smålandsstenar har fastighetsnämnden lämnat
ut parallella uppdrag för idéskisser till de tre arkitektkontor som kommunen
har ramavtal med. Accent Arkitekter i Värnamo AB tackade nej på grund av
tidsbrist men M Maddison Konsult AB och Ateljé Arkitekten i Väst AB har
lämnat in förslag till tillbyggnad. Förslagen innebär en stor tillbyggnad som inte
kan rymmas i kommunens ekonomiska ram. Det är en av anledningarna till att
förslagen behöver bearbetas. Innan bearbetning ska fastighetsnämnden utse en
arkitekt som arbetar vidare med sitt förslag.

Fritidsnämnden, barn- och utbildningsförvaltningen, bygg- och
miljöförvaltningen samt representanter för föreningar i Smålandsstenar har
studerat förslagen och samtliga har förordat att fastighetsnämnden går vidare
med förslaget från Maddison.

Beslutsunderlag
Fritidsnämnden protokoll 2016-06-27 § 57, Ombyggnation av simhall i
Smålandsstenar
Bygg- och miljöförvaltningens synpunkter på parallella uppdrag för sporthall på
Nordinskolan i Smålandsstenar dat 2016-06-28.
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande över sportanläggning på
Nordinskolan, dat 2016-06-27
Åsikter från föreningsgrupp Smålandsstenar, dat 2016-06-19

Fastighetsnämnden beslutar

att anlita M Maddison Konsult AB för att bearbeta sitt förslag till om- och
tillbyggnad av Smålandsstenar sporthall.

Expedieras till:
Fritidsförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-06-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §100 Dnr: FA.2016.56

Budget 2017
Investeringsbudget 2017 med utblick till 2021

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler och projektledare Knut Venholen redogör för
förslag till investeringsbudget för fastighet- och servicenämnden 2017, med
utblick till 2021. Budgetförslaget bygger på övriga nämnders och förvaltningars
planer och behov under utblicksperioden samt på antagna handlingsplaner.
Dessutom utökas budgeten med ytterligare medel för reinvesteringar till följd
av komponentavskrivningarna. Flera stora projekt som planeras den närmaste
tiden och underlaget för behovet är i många fall undermåligt. Det är också stor
efterfrågan inom bygg- och entreprenadsektorn med höga priser som följd.
Därför är det mycket svårt att kalkylera vad som är en realistisk kostnad. Det
är dessutom svårt att bedöma på vilka år som medlen kommer att förbrukas.

För 2017 uppgår investeringsbehovet till 193 575 tkr. Större investeringar är
tillbyggnad av Glashuset, nybyggnad av bostäder i kv Vitsippan, ombyggnad av
Johan Orre till förskola och tillbyggnad av Smålandsstenar sporthall.

Beslutsunderlag

Fastighetsnämnden beslutar

att fastställa fastighetsnämndens investeringsbudget för 2017,

att uppdra till fastighetsförvaltningen att bearbeta utblicken till
sammanträdet i augusti samt

att komplettera årsbudgeten och utblicken 2018 - 2021 med farhåga för
ökade hyresförluster avseende bostadslägenheter i kvarteret Vitsippan.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-06-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §101 Dnr: FA.2016.4

Hyresärenden 2016
Tillägg till Hemvården, Smålandsstenar Åtterås 2:38

Ärendebeskrivning
Kommunen hyr sen april 2015 lokaler för hemvården i Smålandsstenar av
Opphem Fastigheter AB. Under hyresperioden har lokalen kompletterats
vilket lett till hyrestillägg. Socialförvaltningen vill nu att lokalen kompletteras
med ytterligare laddstolpar till elbilar samt nytt passagesystem.

Hyresvärden har skrivit om hyresavtalet och förlängt hyresperioden med
ytterligare två år till 2021-07-01och fördelat tidigare och nya hyrestillägg över
hela perioden. Grundhyran är 343 500 kronor och tillägget under 5 år är
97 500 kronor.

Jäv
Lars-Erik Nyström (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut.
Charlotte Ström (KD) utses att justera paragrafen.

Beslutsunderlag
Utkast till hyreskontrakt

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna förslaget till hyresavtal med Opphem fastigheter AB avseende
lokal för Hemvården i Smålandsstenar på fastigheten Åtterås 2:38.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-06-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §102 Dnr: FA.2016.4

Hyresärenden 2016
Bibliotek, Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Fastighetsförvaltningen har under det senaste året diskuterat med AB
Gislavedshus, Torghuset, kulturförvaltningen och Swedbank om lokalerna för
biblioteket i Smålandsstenar. Tanken är att biblioteket ska flytta till Torghuset
i den lokal som Swedbank hyr och banken flyttar till bibliotekets lokal. Under
ombyggnadstiden är det nödvändigt att hyra en tillfällig lokal till biblioteket.

Fastighetsförvaltningen har kontakt med Baldershuset i Gislaved AB angående
en lokal i fastigheten Uvekull 2:26, som biblioteket anser är lämplig. Det finns
möjlighet att teckna ett kort hyresavtal på en nivå om ca 1 000 kr/m².

Fastighetsnämnden beslutar

att uppdra till fastighetsförvaltningen att teckna hyresavtal med Baldershuset
i Gislaved AB.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-06-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §103 Dnr: FA.2016.4

Hyresärenden 2016
Förskola i Burseryd

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslöt i februari att teckna hyresavtal med Svenska kyrkan
om en lokal i Burseryds församlingshem. Syftet var att använda lokalen för 15-
timmarsverksamhet under förmiddagar. Behovet av barnomsorg har dock
ökat och barn- och utbildningsförvaltningen planerade för en utökad
verksamhet i församlingshemmet. Det har dock visat sig att lokalen är i sämre
skick än förväntat varför det finns ett akut behov av nya lokaler för förskolan i
Burseryd. Fastighetsförvaltningen har därför frågat några leverantörer om
möjligheten att under hösten 2016 leverera moduler till en två-avdelnings
förskola. Expandia Moduler AB har möjlighet att leverera i månadsskiftet
september - oktober och har lämnat en offert med en månadskostnad om
43 900 kr.

Beslutsunderlag
Offert nr 16290.01 från Expandia Moduler AB, dat 2016-06-27
Plan och fasadritning dat 2016-06-27
Mail från Barn- och utbildningsförvaltningen dat 2016-06-21 och 2016-06-28

Fastighetsnämnden beslutar

att anta offerten från Expandia Moduler AB.

Expedieras till:
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