
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-04-27

Plats och tid Solbacka i Reftele kl 8.00 - 11.30

Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande
Agne Sahlin (S)
Thomas Johnsson (S) ersätter Lars Jäderström (S)
Marcus Ingelsbo (M)
Sven-Göte Bolmenius (M) t.o.m. §61 ersätter Zuhidin Bahtanovic (M)
Lars-Erik Nyström (C)
Charlotte Ström (KD)

Övriga deltagande Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare
Jerus Karlsson, ekonom
Sven Larsson, projektledare §62

Utses att justera Lars-Erik Nyström (C)

Justeringens
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Fastighetskontoret fredagen den 29 april 2016 kl 13.00

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….
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Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Åkestrand (M)

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

Lars-Erik Nyström (C)

ANSLAG/BEVIS
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Datum för
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för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §37 Dnr: FA.2016.33

Lugnet, uppgradering av brandlarm
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Brandlarmsanläggningen på Lugnet i Broaryd är installerad 1995 och är av
konventionell typ det vill säga att utpekande av enskild detektor inte är möjlig.
Genom att uppgradera anläggningen ges möjlighet till att få ett utpekande av
larmande detektor till personalens larmtelefoner i Internsystemet vilket ökar
säkerheten i fastigheten avsevärt.

Fastighetskontoret har kostnadsberäknat uppgraderingen till 220 000 kr och
arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §33
Tjänsteskrivelse till nämnd 2016-04-27

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 fastighetsnämndens förfogande anvisa 220 000 kr till
uppgradering av brandlarmet på Lugnet (projekt 56956).

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §38 Dnr: FA.2016.34

Ängslyckan, utbyte av brandlarm
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Brandlarmsanläggningen på Ängslyckan i Ås är av en äldre typ som inte är
godkänd enligt kommunens larmpolicy.

Med tanke på avstånd till närmsta räddningstjänst bedömer fastighetskontoret
att det är mycket viktigt att skolan har en modern och godkänd anläggning.

Fastighetskontoret har kostnadsberäknat utbytet till 300 000 kr och
arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §34
Tjänsteskrivelse till nämnd 2016-04-27

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 fastighetsnämndens förfogande anvisa 300 000 kr till
projektering och upphandling av nytt brandlarm till Ängslyckan (projekt
56957).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §39 Dnr: FA.2015.49

Kommunförrådet, utbyte av passagesystem
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56919.

Tekniska kontoret beställde i höstas ett utbyte av passagesystemet på
Kommunförrådet i Gislaved. Fastighetsnämnden anvisade 125 000 kr till
projektet. Den slutliga kostnaden är 163 575 kr. Avvikelsen beror dels på att
det gick åt fler arbetstimmar än beräknat, dels på att Tekniska kontoret även
beställde omprogrammering för att få önskade funktioner i systemet.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att underskottet
38 575 kr anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §35
Slutredovisning till nämnd 2016-04-13

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56919 och att anvisa underskottet
38 575 kr från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Tekniska kontoret
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §40 Dnr: FA.2016.36

Solbacka, energibesparande åtgärder
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
På Solbacka i Reftele har det uppstått en sättning i den nybyggda delen mot den
gamla. Detta innebär att ytterväggen har spruckit och att det blivit ett kallras in
i huset. Även den stora entrédörren mot detta håll har blivit sned och dålig.
Fastighetskontoret räknar med att byta dörr, täta vägg och isolera ovanför
innertaket. Kostnaden för detta beräknas till 80 000 kr. Arbetsutskottet
föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §39
Tjänsteskrivelse till nämnd dat 16-04-07

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande anvisa 80 000 kr till
energibesparande åtgärder på Solbacka i enlighet med
fastighetskontorets förslag (projekt 56958).

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §41 Dnr: FA.2016.30

Gärdesskolan, åtgärder för förenklad drift av utemiljön
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Resurserna för drift på Gärdesskolan har minskats och de som ansvarar för
driften i utemiljön har påtalat att något skulle behöva göras. I dagsläget hinner
de inte med att sköta allt vilket ger ett tråkigt första intryck av skolan.

Med detta i beaktande har man tillsammans tagit fram ett åtgärdsförslag som
innebär att antalet planteringar minskas och att man förenklar driften runt
Gärdesskolan. En del buskage tas bort och ersätts med gräs och man ersätter
en del plattytor med asfalt. På detta sätt kommer antalet timmar som
fastighetsskötarna behöver lägga på att sköta om utemiljön att minska, vilket i
sin tur kommer att generera en mer kostnadseffektiv drift.

Förslaget har kostnadsberäknats till 300 000 kr. För att hålla nere kostnaderna
kommer arbetet att i så stor omfattning som är möjligt göras av egen personal.

Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §42
Gärdeskolan, åtgärder förförenklad drift av utemiljön, daterad 2016-04-05

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande anvisa 300 000 kr till
åtgärder för att förenkla driften av utemiljön vid Gärdesskolan (projekt
56960).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §42 Dnr: FA.2016.31

Gyllenforsskolan, nya kylar och frysar
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
I Gyllenforsskolans kök har man vid flera tillfällen haft problem med funktionen
på kylar, frysar och nedkylningsskåp. Flera gånger har man fått slänga mat då
skåpen har slutat fungera. Nu är de i så dåligt skick att det inte längre är
ekonomiskt försvarbart att bara göra punktinsatser på skåpen utan borde se
över ett byte.

Nedkylningsskåpet de har idag har även för dålig effekt och Barn- och
utbildningsnämnden önskar därför uppgradera det till ett större skåp.
Kostnaden för det har beräknats till 25 000 kr.

Den totala kostnaden för bytet har beräknats till 220 000 kr. Detta innebär en
nyinvestering för barn- och utbildningsförvaltningen med 25 000 kr och en
reinvestering för Fastighetsnämnden med 195 000 kr.

Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §43
Utbyte kylar och frysar på Gyllenforsskolan, daterad 16-04-05
Beställning Nedkylningsskåp Gyllenfors.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande anvisa 220 000 kr till
nya kyl-, frys- och nedkylningsskåp i Gyllenforsskolans kök (projekt
56961).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §43 Dnr: FA.2016.32

Strandsnäs förskola, nya fönster
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Fönstren på Strandsnäs förskola i Smålandsstenar börjar bli dåliga och är otäta.
Ett totalt byte skulle behövas för att få en bättre energihushållning och för att
säkra husets klimatskal.

Kostnaden för bytet av fönstren, ca 35 stycken, har beräknats till 400 000 kr
och arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §44
Nya fönster, Strandsnäs förskola, daterad 2016-04-05

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande anvisa 400 000 kr till
utbyte av fönster på Strandsnäs förskola (projekt 56962).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §44 Dnr: FA.2014.55

Åtteråsskolan, ombyggnad av personalrum
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56880.

På Åtteråsskolan i Smålandsstenar har man haft problem i sitt personalrum då
man saknat diskmaskin och hade för liten yta i sin köksvrå. De önskade att
utrustningen i köksvrån skulle utökas med en ny diskmaskin samt en bänkskiva
med skåp och lådor under. Projektet kostnadsberäknades till ca 30 000 kr.
Åtgärderna beställdes av Barn- och utbildningsförvaltningen i slutet av 2014.

Fastighetskontoret har nu konstaterat att inga kostnader finns bokförda på
projektet. Kostnaderna har felaktigt bokförts som underhåll. Arbetsutskottet
föreslår därför att de anvisade medlen återförs till projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §45
Slutredovisning Åtteråsskolans personalrum, daterad 16-04-06

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56880 och att anvisade 30 000 kr
återförs till projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §45 Dnr: FA.2014.56

Skeppshultsskolan, solavskärmning
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56881.

Skeppshultsskolan hade tidigare problem med att inte kunna skärma av solen i
några av sina lokaler på andra våningen. Detta gjorde lokalerna onödigt varma
under sommartid och Barn- och utbildningsförvaltningen beställde därför en
solavskärmning.

Solavskärmningen kostnadsberäknades till 35 000 kr och innefattade material,
montering samt bygglov. Fastighetsnämnden anvisade medel i slutet av 2014.
Den slutliga kostnaden är 31 091 kr.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att överskottet
återförs till projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §46
Slutredovisning av Skeppshultskolans solavskärmning, daterad 16-04-06

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56881 och återföra överskottet
3909 kr till projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §46 Dnr: FA.2016.12

Solrosens förskola, nytt staket
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56948.

Solrosens förskola hade ett gammalt och dåligt trästaket. Det har ersatts med
ett nätstaket med en överliggare, även grindar har bytts ut.

Åtgärden kostnadsberäknades till 85 000 kronor. I och med att det var en
standardhöjande åtgärd tog Barn- och utbildningsnämnden en del av kostnaden.
Deras andel var 40 000 kronor. Den slutliga kostnaden är 83 290 kr.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att överskottet
återförs till projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §47
Slutredovisning av staket på Solrosen, daterad 16-04-06

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56948 och att återföra
överskottet 1 710 kr till projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §47 Dnr: FA.2015.26

Besiktning och utbyte av lekredskap
Kompletterande medelsanvisning

Ärendebeskrivning
För att förenkla arbetet med att åtgärda lekredskap på skolor och förskolor
efter besiktningsanmärkningar föreslår fastighetskontoret att en summa avsätts
i ett särskilt projekt. Det blir då en enklare hantering än om varje åtgärd ska
vara ett eget projekt med medelsanvisning och slutredovisning.

I maj 2015 anvisade fastighetsnämnden 300 000 kr för att åtgärda
anmärkningar mot lekredskap på några fastigheter. Arbetsutskottet föreslår att
ytterligare 400 000 kr anvisas till det projektet, nr 56905.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §48
Besiktning och utbyta av lekredskap, daterad 16-04-06

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande anvisa 400 000 kr till
projekt 56905 Besiktning och utbyte av lekredskap.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §48 Dnr: FA.2016.38

Isabergskolan, anpassning för flytt av Öreryds skola
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Efter beslutet att Öreryds skola ska stängas krävs det en del insatser på
Isabergskolan för att inrymma även de nya eleverna. Expeditionen behöver
byggas om så att de kan få in fler platser. Detta innebär bland annat rivning av
väggar samt igensättning av vissa dörrar och håltagning för nya dörrar m.m.

Utöver detta krävs att fastighetsskötaren får ett nytt kontor då det nuvarande
tas i anspråk vid ombyggnationen. Dessutom behöver en befintlig toalett
tillgänglighetsanpass as.

Åtgärderna har kostnadsberäknats till 350 000 kr. Arbetsutskottet föreslår att
medel anvisas från projekt 56014 Strukturförändringar skolor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §49
Isabergskolan, ombyggand för flytt av Örerydskolan, daterad 16-04-12
Beställning Isabergskolan anpassning Öreryd 16-04-12.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56014 Strukturförändringar skolor anvisa 350 000 kr till
ombyggnad på Isabergskolan, projekt 56959.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §49 Dnr: FA.2016.39

Vårdcentralen i Anderstorp, ombyggnad
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län vill utöka ytorna till Vårdcentralen i Anderstorp och
även hyra de lokaler som tidigare inrymde Apoteket. Den skiss man först
presenterade kostnadsberäknades av fastighetskontoret till ca 500 tkr och i
fastighetsnämndens investeringsbudget för 2016 finns 600 tkr anvisade för
ombyggnaden.

Nu har Regionen gjort ett nytt förslag till ombyggnad som är betydligt mer
omfattande. Kostnaden för ombyggnad enligt det nya förslaget är 1 mnkr. I
samband med ombyggnaden kommer fastighetskontoret att utföra en del
underhållsåtgärder i lokalerna.

Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden anvisar ytterligare 400 tkr till
projekt 56929 och genomför ombyggnaden i enlighet med Regionens
beställning och skiss.

Beslutsunderlag
Vårdcentralen i Anderstorp, ombyggnad.docx
Skiss 2 del av fd apotekslokaler 2016-04-06.pdf
Skiss 1 del av fd apotekslokaler 2015-05-20.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande anvisa ytterligare 400
tkr till ombyggnad av Vårdcentralen i Anderstorp, projekt 56929.

Expedieras till:
Ekonomienheten

14(27)



2016-04-27 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §50 Dnr: FA.2016.19

Nordinskolan, ombyggnad etapp II
Antagande av anbud, rivning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret har infordrat anbud för rivning av de två återstående
byggnaderna vid Nordinskolan i Smålandsstenar. Vid anbudstidens utgång hade
nio anbud inkommit.

Anbudssummorna plus tillägg för fiktiv ÄTA varierar mellan lägst 1 242 000 kr
(anbud nr 007) och högst 3 012 000 kr (anbud nr 005). Fastighetskontoret
bedömer att anbuden är likvärdiga och föreslår att lägsta anbud antas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-16 - Faau §25

Fastighetsnämnden beslutar

att anta anbud nr 007 för rivning av två byggnader vid Nordinskolan i
Smålandsstenar.

____________
Efter beslutet meddelas att anbud nr 007 är lämnat av Ekefors Skrothandel,
Sjötofta.

Expedieras till:
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §51 Dnr: FA.2016.4

Hyresärenden 2016
Förskolepaviljonger i Gislaved

Ärendebeskrivning
Under våren 2016 har efterfrågan på platser inom förskolan ökat i hela
kommunen. Det beror till stor del på att kommunen tagit emot många
nyanlända barn. För närvarande är ca 10 % av barnen i förskolan nyanlända. I
Gislaveds tätort är efterfrågan särskilt stor och för att möta behovet av
förskoleplatser behövs ytterligare lokaler. En lösning är uppsättning av
förskolepaviljonger. Fastighetsförvaltningen har fått i uppdrag att införskaffa
paviljonger och att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och bygg-
och miljöförvaltningen hitta lämplig mark för ändamålet.

Fastighetskontoret har begärt offerter från flera leverantörer men det är få
som kunnat lämna svar. Det mest förmånliga är från PCS modulsystem i
Mölndal. Hyreskostnaden baserad på 36 månader är 52 000 kr/månad,
etableringskostnaden är 350 000 kr och kostnaden för avetablering är 150 000
kr.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-04-13 räknade man med att ett färdigt
avtalsförslag skulle kunna presenteras vid dagens möte med fastighetsnämnden
men några detaljer återstår. Fastighetskontoret föreslår därför att nämnden
delegerar till arbetsutskottet att besluta i ärendet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §50
Offert Moduler Gislaved 2016-03-30.docx
kontrakt_avtal_moduluppstallning_version2_webb_2015 -11-01.pdf
Förskolepaviljonger A Ahsberg 2016-04-04.docx
A100 P Gislaveds kommun 20160405.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att besluta om inhyrning av paviljonger till
förskola i Gislaved vid sitt sammanträde 2016-05-11.

Expedieras till:
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §52 Dnr: FA.2016.4

Hyresärenden 2016
Körsbärets förskola, Traststigen 6, Gislaved

Ärendebeskrivning
Hyresavtalet med AB Gislavedshus för Körsbärets förskola på Traststigen 6 i
Gislaved har sagts upp för omförhandling. Anledningen är att anpassa
hyrestiden till en ombyggnad av Johan Orre till förskola. Fastighetschef Mikael
Fröler redogör för förslaget till nytt kontrakt. Det nya kontraktet innebär viss
hyressänkning och gäller för ett år i taget. Under hyrestiden kommer inget
underhåll av lokalerna att göras av hyresvärden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §51
Planritning Körsbärets förskola.pdf
Förslag till nytt hyresavtal Körsbärets förskola.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna förslaget och uppdra till fastighetschefen att underteckna
hyreskontraktet avseende Körsbärets förskola, Traststigen 6 i Gislaved.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten

17(27)



2016-04-27 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §53 Dnr: FA.2015.63

Slutredovisning av äldre projekt
Fjärrvärme i Gislaved

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56759.

Projektet avser anslutning av Johan Orre, Dagcenter Nissan, Gula Huset,
Tallens förskola, Gullviveskolan, Linneans förskola, Kommunförrådet,
Blomstervägen, kommunhuset, Gyllengårdens förskola, Gislow dagcentral och
Vitsippan till fjärrvärme.

För anslutningsavgifter och installationskostnad fanns 3 350 tkr budgeterat.
Den slutliga kostnaden uppgår till 3 346 tkr. Kostnaderna för kommunhusets
anslutning redovisas i projekt 56672, Värme- och ventilationssystem i
kommunhuset.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att överskottet
återförs till projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §53
Slutredovisning Fjärrvärme i Gislaved, 2016-04-07
Kostnader anslutning fjärrvärme 2016-04-05.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56759 och att återföra
överskottet 4 135 kr till projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §54 Dnr: FA.2014.43

Blomstervägens Demenscentrum, ny ventilation i kök
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56873.

Projektet avser byte av fläktkåpa i Blomstervägens storkök.
Efter problem med dålig kapacitet i kökets ventilation och synpunkter
från bygg- och miljöförvaltningens livsmedelsinspektör beslöts att kåpan
till ventilationen skulle bytas.

Tidigare hade förvaltningen tagit in anbud på en ny ventilationsanlägg-
ning, som dock blev för dyr. Tanken var att istället börja med en ny
kåpa och om det blev nödvändigt fortsätta med ett nytt aggregat.
Arbetet har genomförts med kommunens ramavtalsleverantörer.
Resultatet av bytet är att flödet har ökat med 15 - 20 %. Man är inte
helt nöjd med resultatet men anser det acceptabelt. Dock upplever man
problem med värmen.

Kostnaden för projektet beräknades till 600 tkr. Ekonomiskt har
kostnaderna överskridits med drygt 300 tkr. Orsaker till den högre
kostnaden är att mer avväxling var nödvändig att göra i den bärande
konstruktionen för håltagning och nya ventilationskanaler. Demontering
och återmontering av sprinkler var inte med i kalkylen, ca 50 tkr.
Dessutom är projekteringskostnaderna från de första planerna på byte av
aggregatet bokförda i projektet, ca 54 tkr .

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att
underskottet anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §54
Slutredovisning till nämnd ombyggnad ventilation i kök, 2016-04-07

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56873 och anvisa underskottet
305 395 kr från projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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Fa §55 Dnr: FA.2016.35

Johan Orre, ombyggnad för förskola
Information

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för ärendet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram ett
lokalprogram som ska ligga till grund för fastighetskontorets arbete med
projektering av ombyggnad av Johan Orreskolan till förskola. Man önskar också
att hela projektet påskyndas.

Fastighetskontoret har tidigare låtit Accent Arkitekter i Värnamo AB rita
förslag till ombyggnad av entrén vid Johan Orre. Det är därför lämpligt att
uppdra till dem att göra förslag till ombyggnaden. Företaget är en av
kommunens ramavtalsleverantörer för teknikkonsulttjänster.

Fastighetskontoret avser att påbörja projekteringen så snart lokalprogrammet
står klart.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §55
Förskola i Johan Orre A Åhsberg 2016-04-04.docx

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §56 Dnr: FA.2016.23

Mat- och måltidspolicy för Gislaveds kommun
Yttrande

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för ärendet:

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny till ”Mat- och måltidspolicy”
ska tas fram för kommunen. Förslaget är utlämnat till nämnderna på
remiss.

Utgångspunkten är att Gislaveds kommun ska erbjuda en bra måltid.

Fastighetsnämnden ansvarar för lokaler och utrustning i kommunens
storkök, men det är verksamheten som styr vilken utrustning som
behövs för att tillgodose policyn.

Fastighetsnämnden har ingen avsikt att påverka verksamheterna när
det gäller menyer eller tillagningsmetoder. Fastighetsnämnden har
därför inga synpunkter på förslaget till Mat- och måltidspolicy.

Arbetsutskottet beslöt 2016-04-13 att föreslå fastighetsnämnden att förslaget
till Mat- och måltidspolicy tillstyrks. Lars-Erik Nyström (C) föreslår att
nämnden antar fastighetskontorets förslag till yttrande som eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen. Lisbeth Åkestrand (M), Agne Sahlin (S)
med flera instämmer.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §56
Förslag till yttrande 2016-04-06.pdf
Mat- och måltidspolicy 2016-03-10.pdf
Remiss följebrev Mat- och måltidspolicy.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att anta fastighetskontorets förslag till yttrande som eget och överlämna det
till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §57 Dnr: FA.2016.24

Kommunomfattande översiktsplan för Gislaveds kommun, ÖP 16
Yttrande

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för ärendet:

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan (ÖP)
som omfattar hela kommunens yta. ÖP är ett inriktningsdokument för en
långsiktig utveckling mot en enklare vardag, fungerande bostads- och
arbetsmarknad, klimatsmart utveckling och god resurshushållning – en attraktiv
kommun. ÖP ska vara både strategiskt och praktiskt tillämpbar och som
utöver mark- och vattenanvändning ska användas som det centrala
utvecklingsverktyget för kommunen.

Kommunens vision för 2040 ”Gislaveds kommun är platsen man gärna
identifierar sig med och har en god relation till” ligger till grund för
översiktsplanen, som ska vara ett redskap för att nå visionen.
Översiktsplanen är också grunden för övrig planering av markanvändningen.

Översiktsplanen innehåller flera ställningstagande inom olika områden som
speglar den politiska viljan. Det är en omfattande åtgärdskatalog där
kommunen kan påverka huvudparten men där andra aktörer måste delta för
att nå önskat resultat.

Fastighetsnämnden ifrågasätter om begreppet ”ska” är lämpligt när kommunen
inte har ett avgörande inflytande. Det kan, av den oinvigde, uppfattas som om
kommunen äger frågan och på ett avgörande sätt styr utvecklingen.

Om alla ställningstagande genomförs är sannolikheten stor att Gislaveds
kommun uppfattas enligt visionen. Fastighetsnämnden ifrågasätter dock om det
är realistiskt med tanke på kommunens ekonomiska förutsättningar. Även om
planen sträcker sig till 2030 och att en handlingsplan ska upprättas är
ekonomin en begränsning för vad man kan genomföra.

Fastighetsnämnden är positiv till avsnittet om de geografiska
utvecklingsområdena. De torde ge ett bra underlag för den fortsatta fysiska
planeringen.

Fastighetsnämnden diskuterar översiktsplanen och förslaget till yttrande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §57
ÖP 16 förslag till yttrande 2016-04-05.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att anta fastighetskontorets förslag till yttrande över ÖP 16 som eget och
överlämna det till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida
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Fa §58 Dnr: FA.2015.17

Medel till fastighetsnämndens förfogande 2016

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret har gjort ett förslag till fördelning på olika projekt av de
medel som finns för fastighetsnämndens förfogande under 2016. Totalt finns
tre olika "potter" till förfogande. Projekt 56003 Fastighetsnämndens förfogande
(10 880 tkr), projekt 56012 Upprustning sporthallar (1 600 tkr) och projekt
56014 Strukturförändringar skolor (1 700 tkr). Under de första månaderna i år
har dessutom gjorts ett antal slutredovisningar av genomförda projekt som
tillfört ytterligare 1 693 tkr till projekt 56003.

Fastighetschef Mikael Fröler redogör för fastighetskontorets förslag till vilka
projekt som är planerade att påbörjas under året.

Beslutsunderlag
Fördelning av fastighetsnämndens förfogande 2016-04-20

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna fastighetskontorets förslag.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §59 Dnr: FA.2016.11

Ekonomisk rapport 2016
Helårsprognos 1

Ärendebeskrivning
Prognosen för 2016 pekar mot ett överskott om 1,7 mnkr. Överskottet beror
i huvudsak på högre intäkter, lägre energikostnader samt bättre resultat på
fordonsservice.

Försäljningen av fastigheten Mogatan/Brogatan i Hestra kommer att ge en
betydande reavinst. Men samtidigt finns det en avsiktsförklaring avseende
Malmgatan i Smålandsstenar. Om den fullföljs kommer det att medföra en
kraftig reaförlust. På grund av osäkerheten är ingen av försäljningarna
inräknade i prognosen.

Förändringen av verksamheten i Glashuset och avvecklingen av stiftelsen
Gisleparken kommer att påverka fastighetsnämnden. Men nya hyresgäster
kommer att ta över och glappet i hyresperioden kommer att täckas med
tilläggsanslag. Även inköp av inventarier kommer att påverka ekonomin men
också ge tilläggsanslag. Därför bedömer nämnden att resultatet i förhållande till
budget inte påverkas.

Fastighetsförvaltningen och ekonomienheten diskuterar konsekvenserna av en
övergång till komponentavskrivning. Sannolikt kommer det att påverka både
drifts- och investeringsbudgeten. Men fastighetsnämnden har inte beaktat det i
prognosen eftersom det ännu inte finns några beslut.

När det gäller investeringarna kommer flera projekt igång senare än beräknat.
Det avser bland annat ombyggnaden av hus C vid Åsenskolan till förskola,
utemiljön vid Nordinskolan, tillbyggnaden av Solrosens förskola i Hestra och
ombyggnaden av sporthallen i Smålandsstenar.

Resultatet för perioden 2016-01-01 - 2016-30-31 är 21 626 tkr, dock är inte
kapitalkostnaderna påförda ännu. Enligt budget beräknas kapitalkostnaden till
15 786 tkr för tre månader.

Beslutsunderlag
Helårsprognos 1, 2016
Budgetuppföljning 2016-03-31med prognos
Sammandrag Prognos 2016-03-31

Fastighetsnämnden beslutar

att med godkännande överlämna Helårsprognos 1 till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

24(27)



2016-04-27 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Fa §60 Dnr: FA.2016.7

Information från fastighetskontoret

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler informerar om aktuella frågor:

Fastighetsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig dels över Detaljplan för
Nordinområdet i Smålandsstenar, dels över Detaljplan för Bivägen, del av
Norra Hestra Kyrkebol 1:97. Fastighetskontoret gör förslag till yttranden till
nästa sammanträde.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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Fa §61 Dnr: FA.2016.8

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:

· Kspu 2016-03-30 §14 Rekrytering av förvaltningschef
· Ks 2016-04-06 §118 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av

upphandlingsorganisationen
· Ks 2016-04-06 §115 Uppföljning av internkontroll 2015, hela

kommunen
· Ks 2016-04-20 §139 Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av

asylsökande och nyanlända i Gislaveds kommun
· Ks 2016-04-20 §140 Beslut från Konkurrensverket gällande påstått

konkurrensproblem
· Klagomål, beröm och synpunkter som inkommit till fastighetskontoret

via systemet Tyck till på kommunens hemsida till och med 2016-04-26
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Fa §62 Dnr: FA.2016.28

Kastanjegården, ombyggnad för HVB
Information

Ärendebeskrivning
Projektledare Sven Larsson redogör för hur arbetet med den planerade
ombyggnaden av Kastanjegården i Reftele till ett Hem för vård och boende
(HBV) för ensamkommande flyktingbarn fortskrider.

Totalt ska det finnas plats för 16 boende; två eller tre i varje rum samt ett
singelrum. Dessutom tillskapas duschrum, toaletter, kök, matsal, allrum, TV-
rum, tvättstuga och personalutrymmen. I källarplan ska finnas förråd, tvättstuga
och ett aktivitetsrum. En ny parkeringsyta ska göras i ordning på gården. Stor
vikt har också lagts vid brandskydd och -säkerhet.

Sven Larsson bedömer att bygghandlingarna snart kommer att vara klara och
att upphandlingen av entreprenörer kan ske före semestern. Ansökan om
tillfälligt bygglov i tio år med möjlighet till fem års förlängning är inlämnat till
Bygg- och miljöförvaltningen. Socialförvaltningen avser att under våren bjuda in
grannarna till ett informationsmöte.

Kostnaden för ombyggnaden är beräknad till 5,5 mnkr. Kommunfullmäktige har
beviljat fastighetsnämnden tilläggsanslag med hela summan.

Fastighetsnämnden avslutar sammanträdet med att göra ett besök och titta på
lokalerna i Kastanjegården.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - Faau §36
A-40.1-102.pdf
A-40.1-101.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Expedieras till:
Socialförvaltningen
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