
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-05-27

Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, kl 8.00 - 9.15

Beslutande Clas Ebbeson (M) ordförande
Marcus Ingelsbo (M)
Lisbeth Åkestrand (M)
Lars-Erik Nyström (C)
Kenth Johansson (C)
Agne Sahlin (S)
Thomas Jonsson (S) ersätter Inga-Lill Svanberg (S)
Sören Svensson (S)
Lars Jäderström (S)

Övriga deltagande Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare

Utses att justera Lars Jäderström (S)

Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret måndagen den 2 juni 2014 kl 13.00

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

Paragrafer 72 - 83

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Clas Ebbeson (M)

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

Lars Jäderström (S)

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

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-05-27 Paragrafer 72 - 83

Datum för
anslags uppsättande 2014-06-03

Datum för
anslags nedtagande 2014-06-27

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret, Gula Huset

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §72 Dnr: FA.2014.31

Gyllenforsskolan, belysning 2014
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Belysningsinstallationerna på Gyllenforsskolan i Gislaved har under flera år
bytts ut mot nya med stora energibesparingar som följd. Byten görs främst
under sommarloven för att inte störa undervisningen. Ännu återstår det ett
antal klass- och grupprum att byta i liksom i en del korridorer.

Arbetsutskottet föreslår att fastighetsnämnden anvisar 200 000 kr för fortsatta
byten under sommarlovet 2014.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Protokoll 2014-05-14 - Faau §67

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande) anvisa 200 tkr till
utbyte av belysningsinstallationer på Gyllenforsskolan (projekt 56866).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §73 Dnr: FA.2014.32

Digital larmöverföring, inbrottslarm
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har idag ca 85 inbrottslarm av mycket varierande ålder och
kvalitet.

Inbrottslarm har väldigt länge varit utförda för att skicka larm med analog
teknik det vill säga via telefonlinje.

I och med den pågående övergången till digital teknik så krävs det byte av
larmöverföringsutrustning och i vissa fall också centralapparater för att få en
förbindelse som är säker.

Arbetsutskottet föreslår att fastighetsnämnden anvisar 300 000 kr för att
arbetet med utbyte av larmöverföringen av inbrottslarm kan påbörjas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-05-14 - Faau §68
Tjänsteskrivelse till nämnd

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande) anvisa 300 000 kr
för att påbörja utbytet av larmöverföring av inbrottslarm till digital teknik
(projekt 56867).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §74 Dnr: FA.2014.28

Skattkistans förskola, nytt staket
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
När Skattkistans förskola i Reftele byggdes för några år sedan valde man att
inte sätta upp något staket utmed en granhäck som gränsar till
grannfastigheten. Granhäcken var då ganska tät och man trodde inte risken för
att barnen skulle leka i de taggiga buskarna var särskilt stor. Tyvärr fanns ett
litet hål och det har med tiden växt sig större. Nu är det så stort att
personalen oroar sig för att barnen ska kunna smita ut.

Barn- och utbildningsförvaltningen har därför beställt ett nytt staket mot
grannfastigheten. Fastighetskontoret har kostnadsberäknat projektet till
30 000 kr och arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Skattkistans fsk staket best 14-03-03.pdf
Protokoll 2014-05-14 - Faau §69
Tjänsteskrivelse, Skattkistans förskola - Nytt staket, daterad 2014-05-06

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande) anvisa 30 000 kr till
ett nytt staket vid Skattkistans förskola (projekt 56868).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida
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Fa §75 Dnr: FA.2014.29

Sörgårdsskolan, ny parkering

Ärendebeskrivning
Trafiksituationen runt Sörgårdskolan i Gislaved har diskuterats i flera år. Både
personal, föräldrar och boende i området har oroats över utvecklingen. Även
polisen har varit på plats vid något tillfälle och bötfällt ett antal bilister på
grund av trafiköverträdelser.

Fastighetskontoret har tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen,
Fritidsförvaltningen, Tekniska kontoret och personal på Sörgårdsskolan arbetat
fram ett förslag på en ny parkeringsplats och avsläppningsficka vid skolan.
Detta förslag fyller de behov skolan har och ger även en möjlighet till
parkering vid spontanidrottsplatsen. Under arbetets gång togs ett antal förslag
fram och detta är det som bäst uppfyller de krav skolan har. Projektet är
budgeterat till 1,5 mnkr.

Ansökan om bygglov är inlämnat men Bygg- och miljönämnden har ännu inte
beslutat i ärendet.

Beslutsunderlag
Sörgårdsskolan Bygglovshandling.pdf
Tjänsteskrivelse, Sörgårdskolan - parkering, daterad 2014-05-06
Protokoll 2014-05-14 - Faau §70

Fastighetsnämnden beslutar

att uppdra till fastighetskontoret att påbörja upphandlingen så snart bygglov
är beviljat.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fa §76 Dnr: FA.2014.30

Töråsskolan, utbyte av lekredskap vid förskolan
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Under en årlig besiktning av lekredskap blev en klätterställning på
Töråsskolans förskola i Anderstorp underkänd. Den hade börjat ruttna och
uppfyllde inte längre de grundläggande kraven på säkerhet. Fastighetskontoret
valde därför att förra året plocka ner klätterställningen och nu efterfrågar
verksamheten en ny. Den gamla klätterställningen var ganska enkel och en
likvärdig kostar idag mellan 25 och 30 tkr.

Verksamheten vill ha en klätterställning som är lite mer anpassad till
förskoleverksamhet än den tidigare var och önskar en "Unimini Hubba" från
Hags. Enligt fastighetskontorets kostnadsberäkning skulle denna i inköp och
montering kosta 45 000 kr.

Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-05-14 - Faau §71
Tjänsteskrivelse, Töråsskolan - Utbyte av lekredskap vid förskolan, daterad
2014-05-06

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande) anvisa 45 000 kr till
utbyte av en klätterställning på Töråsskolan (projekt 56869).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fa §77 Dnr: FA.2013.55

Åsenskolan, ljudabsorbenter i hemkunskapssalar
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56838.

På Åsenskolan i Anderstorp besvärades personal och elever av hög ljudnivå i
hemkunskapssalarna. De två salarna är ca 100 m2 vardera och med hög takhöjd.
Barn- och utbildningsförvaltningen beställde därför installation av
ljudabsorbenter i taken. Fastighetsnämnden anvisade 130 000 kr till projektet.
Den slutliga kostnaden uppgår till 146 293 kr. Den högre kostnaden beror på
att man bytte ut åtta tilluftsdon när ljudabsorbenterna monterades. Dessa ska
göra att ventilationskontrollen går snabbare och det går också att justera don
för don.

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

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-05-14 - Faau §72
Slutredovisning, Åsenskolan - ljudabsorbenter i hemkunskapssalarna, daterad
2014-05-06

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56838 och att anvisa underskottet
16 293 kr från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Fa §78 Dnr: FA.2012.32 292

Rönneljung, ny ventilation
Antagande av anbud, medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslöt i november 2012 att avbryta upphandlingen av ny
ventilation till Rönneljung i Reftele för att även nytt värmesystem och
tilläggsisolering ska upphandlas samtidigt.

Fastighetskontoret har tagit in nya anbud på ventilationen, nytt värmesystem,
tilläggsisolering, brandlarm och ny belysning i sporthallen. Upphandlingen
avser en totalentreprenad som är delad på fyra entreprenader (bygg, el, rör
och luft) men som efter upphandling samordnas till en generalentreprenad.

Totalt har 13 anbud kommit in varav ett diskvalificerats på grund av brister
avseende betalning av skatter och avgifter. Vid arbetsutskottets sammanträde
2014-05-14 föreslog fastighetsförvaltningen att anbud nr 001 (bygg), nr 004
(rör), nr 006 (el) och nr 012 (luft) antas. Detta blev även arbetsutskottets
förslag till beslut. Efter sammanträdet har emellertid fastighetskontoret
uppmärksammat att ett av de föreslagna anbuden inte var komplett och ska
förkastas. Fastighetskontoret föreslår därför att följande anbud antas: anbud
nr 001 (bygg), anbud nr 004 (rör), anbud nr 009 (el) och anbud nr 012 (luft).

Den totala entreprenadsumman uppgår till 3 880 tkr. Därutöver tillkommer
byggherrekostnader med 620 tkr.

Tidigare har nämnden anvisat 850 tkr och i den preliminära fördelningen av
nämndens förfogande avsatt 3 150 tkr. För att finansiera projektet krävs
ytterligare 500 tkr.

Beslutsunderlag
Medelsanvisning och antagande av anbud, 2014-05-07
Protokoll 2014-05-14 - Faau §73
Sektioner.pdf
Ventilation.pdf
Plan 2.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att anvisa 3 650 tkr från projekt 56003 (Fastighetsnämndens förfogande) till
projekt 56772 samt

att anta anbud nr 001, 004, 009 och 012 i enlighet med fastighetskontorets
förslag.

________________
Efter beslutet meddelas att anbud nr 001 är lämnat av GisleBygg AB, nr 004 av
AG Rörteknik AB, nr 009 av El AB Johansson och Sparf och nr 012 av Tage och
Söners Industrientreprenad AB.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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Fa §79 Dnr: FA.2013.60

Ombyggnad av skolor och förskolor i Anderstorp
Parallella uppdrag, avbruten upphandling och ny upphandling

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämndens beslut 2014-04-02 §60 om vilka arkitektkontor som skulle
delta i parallella uppdrag är begärt överprövat. Något beslut är inte meddelat
ännu. Efter samråd med barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
fastighetskontoret att upphandlingen av arkitekter för parallella uppdrag
avseende ombyggnad av Åsenskolans Hus C och Töråsskolan för förskola
avbryts. Förslaget att avbryta upphandlingen är även förankrat hos de båda
nämndernas arbetsutskott.

Fastighetskontoret och arbetsutskottet föreslår att en ny upphandling görs där
uppdraget endast avser ombyggnad av Åsenskolans Hus C och att de
arkitektkontor som utses arvoderas med 40 000 kr vardera. Kommunens
stadsarkitekt har tidigare gjort ett förslag hur Moforsvillan kan byggas om till
förskola.

Beslutsunderlag
Buau 2014-05-12 §51 anderstorp.pdf
Protokoll 2014-05-14 - Faau §74

Fastighetsnämnden beslutar

att avbryta upphandlingen av arkitekter för parallella uppdrag avseende
ombyggnad av Åsenskolans Hus C och Töråsskolan samt

att uppdra till fastighetskontoret att påbörja upphandling av arkitekter för
parallella uppdrag avseende ombyggnad för förskola av Åsenskolans Hus
C.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Fa §80 Dnr: FA.2014.5

Ekonomisk rapport 2014-04-30

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för budgetuppföljning per 2014-04-30.
Det operiodiserade utfallet är 2 912 tkr vilket är nästan exakt lika som samma
period förra året.

Nästa periodiserade uppföljning och prognos för hela året kommer att göras
per 2014-08-31.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning 14-04-30.xls

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
Ekonomienheten
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Fa §81 Dnr: FA.2014.1

Information från fastighetsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för aktuella frågor:

Slutbesiktning av mötesplats Gisle genomfördes 2014-05-20 och
entreprenaden godkändes. Det innebär att vi har tagit över ansvaret för
byggnaden av entreprenören. Det återstår en hel del
besiktningsanmärkningar som ska vara åtgärdade till hösten. Dessutom ska
en ny entré till stiftelsen iordningställas. Slutligen ska ekonomin redas ut.

Skadegörelse på lekplatser ökar och vi har problem med att de är
samlingsplatser under kvällar och helger.

Planerna för vårdcentral i Smålandsstenar börjar klarna. Landstinget har
påbörjat projekteringen och räknar med att kunna flytta in i nya lokaler i
mars 2016. Den gamla vårdcentralen kommer att rivas till vintern

Kommunhusets ombyggnad fortgår enligt planerna. Efter diskussion i
styrgruppen kommer även WC på plan 2 att renoveras.

Socialnämnden planerar för en flytt från Moforsvillan till 2015. Planeringen
för en ombyggnad av ett trapphus på Trasten fortlöper.

Fastighetsförvaltningens attitydbarometer är ute i kommunen och ett
resultat förväntas före sommaren.

Kommunen har förvärvat en villa i Smålandsstenar för en familj med ett
funktionshindrat barn. Förvärvet är ett alternativ till omfattande
bostadsanpassning.

På Blomstervägens demenscentrum återstår ännu lite arbete innan projektet
kan slutredovisas. Under sommaren ska entreprenören genomföra
garantiåtgärder i köket samt åtgärder i sjuksköterskornas lokal.

Kantorsbostad i Ås är ute till försäljning på anbud. Sista dag för att lämna
anbud är den 5 juni.

Sporthallen i Anderstorp, Johan Orre och Gullviveskolan har drabbats av
inträngande vatten efter skyfall i förra veckan.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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Fa §82 Dnr: FA.2014.2

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:

· Tekniska nämndens protokoll 2014-04-23 §57 Hastighetsplan Gislaveds
kommun

· Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-06 §155 Ändrat öppethållande
för den kommuncentrala administrationen

· Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-28 §47 Strategi för
barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun
2014 - 2018
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Fa §83 Dnr: FA.2014.3

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut anmäls:

· Av fastighetschef Mikael Fröler fattade beslut i upphandlingsärenden
2013-12-20 - 2014-05-19
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