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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §103 Dnr: FA.2013.50

Ölmestadskolan, byte till större kokgryta
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har beställt utbyte av en kokgryta i köket på
Ölmestadskolan i Reftele. Den nuvarande grytan är på 50 l och är ca 25 år gammal.
Den nya grytan rymmer 75 l och kan monteras i befintliga golvfästen vilket inte
hade fungerat med en ännu större gryta vilket man först tänkt sig.

Fastighetskontoret beräknar kostnaden för gryta och installation till 145 000 kr.
Arbetsutskottet föreslår att medel anvisas från projekt 56004.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - Faau §83
Beställning_kokgryta_Ölmestadskolan_2013.pdf
Tjänsteskrivelse fa 13-09-25.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56004 (Investering i befintliga fastigheter) anvisa 145 000 kr till
utbyte av en kokgryta i Ölmestadskolans kök (projekt 56832).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §104 Dnr: FA.2013.51

Ekbackens förskola, utbyte av diskmaskin
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
I samband med renovering av köket på Ekbackens förskola i Burseryd föreslår
fastighetskontoret att en äldre diskmaskin byts ut. Huven till den gamla maskinen
har krånglat en hel del vilket innebär stora belastningar av personalens axlar. Även
kommunhälsan rekommenderar att diskmaskinen byts ut.

Kostnaden för en ny likvärdig diskmaskin är ca 50 000 kr. Arbetsutskottet föreslår
att medel anvisas från projekt 56004.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - Faau §84
Tjänsteskrivelse fa 13-09-25.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56004 (Investering i befintliga fastigheter) anvisa 50 000 kr till
utbyte av diskmaskinen på Ekbackens förskola (projekt 56833).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten

3(32)



GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §105 Dnr: FA.2013.52

Gyllengårdens förskola, ombyggnad 2013
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
I samband med fönsterbyte på Gyllengårdens förskola i Gislaved önskade
verksamheten några smärre ombyggnader i lokalerna, bland annat igensättning av
en dörr, upptagning av ett nytt dörrhål och demontering av en vägg. Åtgärderna är
kostnadsberäknade till ca 40 000 kr och är beställda av barn- och
utbildningsförvaltningen. Arbetet kommer att utföras av fastighetskontorets egna
hantverkare.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - Faau §85
Tjänsteskrivelse fa 13-09-25.doc
Ombyggnadsförslag.pdf
Beställning_daterad_2013-09-26.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande) anvisa 40 000 kr till
ombyggnad på Gyllengårdens förskola (projekt 56834).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §106 Dnr: FA.2012.20 291

Lundåkerskolan, ombyggnad av hus E till hemkunskapssalar
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56734.

I samband med att köket på Gisleparken skulle byggas om till undervisningskök för
gymnasiets restaurangprogram byggdes matsalen i Hus D på Lundåkerskolan ut för
att rymma även gymnasiets elever. Det innebar att hemkunskapssalarna flyttades till
Hus E. Projektet var tidsmässigt väldigt pressat. Arbetena utfördes av kommunens
ramavtalsleverantörer.

Kostnaderna för projektet var budgeterade till 4,2 mnkr, den slutliga kostnaden är
4 218 792 kr. Samtidigt har underhållsarbeten utförts för ca 270 000 kr.
Arbetsutskottet föreslår att underskottet anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
56 734, Tjänsteskrivelse Lundåkerskolan, Gislaved, Ombyggnad för
hemkunskapsalar.doc
Protokoll 2013-10-09 - Faau §86

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56734 samt att anvisa underskottet
18 792 kr från projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §107 Dnr: FA.2011.64 291

Ölmestadskolan, ombyggnad av toalettrum, installation av automatiska
dörröppnare m.m.
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56737.

I november 2011 anvisade fastighetsnämnden sammanlagt 130 000 kr till
ombyggnad och handikappanpassning på Ölmestadskolan i Reftele. Projektet
innebar ombyggnad av ett kapprum samt installation av automatiska dörröppnare
på två dörrar och ett höj- och sänkbart tvättställ i ett HWC.

Slutlig kostnad som bokförts på projektet är 97 511 kr. Sannolikt har en del av
ombyggnadskostnaderna bokförts som underhåll under 2011.

Arbetsutskottet föreslår att överskottet återförs till projekt 56005.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - Faau §87
56 737, Tjänsteskrivelse Ölmestadsskolan Automatiska dörröppnare.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56737 och återföra överskottet
32 489 kr till projekt 56005 (Ökad tillgänglighet för funktionshindrade).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §108 Dnr: FA.2012.47 290

Solrosens förskola, ny diskmaskin och ombyggnad av diskrum
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56783.

Projektet innebar ombyggnad i diskrummet på Solrosens förskola i Anderstorp så
att inmatningen blev mer rationell genom att diskmaskinens placering ändrades.
Samtidigt gjordes en renovering av hela diskrummet.

Projektet var beställt av barn- och utbildningsförvaltningen och fastighetsnämnden
anvisade 130 000 kr till ombyggnaden. Slutlig kostnad uppgår till 116 704 kr.

Arbetsutskottet föreslår att överskottet återförs till projekt 56002.

Beslutsunderlag
56 783, Tjänsteskrivelse Solrosens Förskola, Omb. diskrum & ny diskmaskin.doc
Protokoll 2013-10-09 - Faau §88

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisning av projekt 56783 och att överskottet 13 296 kr
återförs till projekt 56002 (Köksutrustning skolor).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §109 Dnr: FA.2012.48 290

Strandsnäs förskola, nya diskmaskiner
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56784.

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde installation av nya snabbgående
diskmaskiner till alla fyra avdelningar på Strandsnäs förskola i Smålandsstenar.
Projektet genomfördes i samband med renovering och byte av köksskåp på
avdelningarna.

Kostnaden beräknades till totalt 100 000 kr, slutlig kostnad är 118 933 kr.
Överskridandet är orsakat av högre kostnader för installation och rördragning.
Arbetsutskottet föreslår att underskottet anvisas från projekt 56003.

Beslutsunderlag
56 784, Tjänsteskrivelse Strandsnäs Förskola, Nya diskmaskiner.doc
Protokoll 2013-10-09 - Faau §89

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56784 samt att anvisa underskottet
18 933 kr från projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §110 Dnr: FA.2012.50 291

Töråsskolan, nytt kylrum och sophantering
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56786.

I september 2012 anvisade fastighetsnämnden 210 000 kr till nytt kylrum och ett så
kallat miljöhus för sopsortering vid Töråsskolan i Anderstorp. Projektet är slutfört
och den slutliga kostnaden är 182 711 kr.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att överskottet
återförs till projekt 56802.

Beslutsunderlag
56 786, Tjänsteskrivelse Töråsskolan, Ombyggnad av kylrum & Nytt Miljöhus.doc
Protokoll 2013-10-09 - Faau §90

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56786 och att återföra överskottet
27 289 kr till projekt 56802 (Materialsortering).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §111 Dnr: FA.2012.51 290

Sörgårdens förskola, ny diskmaskin till avd Asken
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56787.

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde under 2012 installation av en ny och
snabbgående diskmaskin på avdelning Asken på Sörgårdens förskola i Gislaved.
Fastighetsnämnden anvisade 25 000 kr till projektet. På grund av dyrare
installationskostnader uppgår slutlig kostnad till 31 885 kr.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att underskottet
6 885 kr anvisas från projekt 56002.

Beslutsunderlag
56 787, Tjänsteskrivelse Sörgårdenss Förskola, Ny diskmaskin.doc
Protokoll 2013-10-09 - Faau §91

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56787 samt att anvisa underskottet
6885 kr från projekt 56002 (Köksutrustning i skolor).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §112 Dnr: FA.2012.55 290

Strandsnäs förskola, nytt miljöhus
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56789.

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde i slutet av 2012 uppförande av ett så
kallat miljöhus för avfallssortering vid Strandsnäs förskola i Smålandsstenar.
Fastighetskontoret beräknade kostnaden till 100 000 kr som anvisades av
fastighetsnämnden. Slutlig kostnad är 107 084 kr.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att underskottet
anvisas från projekt 56802.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - Faau §92
56 789, Tjänsteskrivelse Strandsnäs Förskola, Nytt Miljöhus.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56789 samt att anvisa underskottet
7084 kr från projekt 56802 (Materialsortering).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §113 Dnr: FA.2012.57 291

Gyllenforsskolan, utbyte av kokeri i köket
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56790.

I oktober 2012 anvisade fastighetsnämnden 25 000 kr till utbyte av det gamla
kokeriet i köket på Gyllenforsskolan i Gislaved. Projektet är slutförd och den
slutliga kostnaden är 25 604 kr.

Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att underskottet
anvisas från projekt 56002.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - Faau §93
56 790, Tjänsteskrivelse Gyllenforsskolan, Byte kokeri.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56790 och att underskottet 604 kr
anvisas från projekt 56002 (Köksutrustning i skolor).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §114 Dnr: FA.2012.56 290

Parkgårdens förskola, ombyggnad av köksventilation och nytt miljöhus
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56791.

I oktober 2012 anvisade fastighetsnämnden sammanlagt 435 000 kr till ombyggnad
av köksventilationen och en tillbyggnad för avfallssortering på Parkgårdens förskola
i Gislaved.

Projektet är genomfört och den slutliga kostnaden är 433 895 kr.

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

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - Faau §94
56 791, Tjänsteskrivelse Parkgårdens Förskola, Omb. vent. i kök & nytt
miljöhus.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56791 och att återföra överskottet
1105 kr till projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Ekonomienheten

13(32)



GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §115 Dnr: FA.2012.71 291

Sörgårdsskolan, uppsättning av ljudabsorbenter

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56799.

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde i slutet av 2012 uppsättning av
ljudabsorbenter i ett antal rum på Sörgårdsskolan i Gislaved. Fastighetsnämnden
anvisade 38 000 kr till projektet. Slutlig kostnad är 31 250 kr.

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

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - Faau §95
56 799, Tjänsteskrivelse Sörgårdskolan, Ljudabsorbenter.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56799 och att återföra överskottet
6750 kr till projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §116 Dnr: FA.2012.67 291

Villstadskolan, uppsättning av ljudabsorbenter
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56800.

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde i slutet av 2012 uppsättning av
ljudabsorbenter i ett antal rum på Villstadskolan i Smålandsstenar.
Fastighetsnämnden anvisade 30 000 kr till projektet. Slutlig kostnad uppgår till 15
582 kr. Den lägre kostnaden beror främst på att kostnaden för de egna
hantverkarna inte belastat projektet utan bokförts som driftkostnad.

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

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - Faau §96
56 800, Tjänsteskrivelse Villstadsskolan, Ljudabsorbenter.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56800 och att återföra överskottet
14 418 kr till projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §117 Dnr: FA.2012.69 290

Lyckås förskola, uppsättning av ljudabsorbenter
Slutredovisning

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret överlämnar slutredovisning av projekt 56801.

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde i slutet av 2012 uppsättning av
ljudabsorbenter i ett antal rum på Lyckås förskola i Anderstorp. Fastighetsnämnden
anvisade 25 000 kr till projektet.

Av olika orsaker bokfördes inga kostnader, varken för material eller arbete, på
projektet. Arbetsutskottet föreslår att slutredovisningen godkänns och att anvisade
medel återförs till projekt 56003.

Beslutsunderlag
56 801, Tjänsteskrivelse Lyckås förskola , Ljudabsorbenter.doc
Protokoll 2013-10-09 - Faau §97

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt 56801 och att återföra de anvisade
medlen, 25 000 kr, till projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande).

Expedieras till:
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §118 Dnr: FA.2013.56

Utbyte till underhållsfria gungor
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
På många av kommunens förskole- och skolgårdar sitter det gamla, dåliga och
spruckna gungställningar av trä. Dessa tar mycket tid för fastighetsskötarna att ta
hand om, att efterdra och hålla i drift. Det hade underlättat med gungställningar
som bara kräver lite, eller inget underhåll. Gungställningarna som är tänkta att
användas till detta projekt tillverkas i aluminium och är därför inte så lätta att göra
åverkan på och man slipper även mikrobiell påväxt på dem.

Efter att ha inventerat antalet dåliga gungställningar har det framkommit att vi har
en 4-platsgunga på Ekenskolan, en 4-plats babygunga på Solrosen, en 4-platsgunga
på Mobäck, en 3-platsgunga på Lyckås, en 4-platsgunga på Bureskolan, en
4-platsgunga på Gyllenfors, en 4-platsgunga på Parkgården, en 4-plats babygunga på
Parkgården, en 2-platsgunga på Parkgården, en 2-platsgunga på Isabergskolan, en
3-platsgunga på Isabergskolan och en 2-platsgunga på Solkullen. Totalt alltså tolv
gungställningar.

Enligt en kostnadsberäkning skulle det kosta 250 000 kr att byta ut de
gungställningar och de gungor som är dåliga. I denna kostnad ingår inte
monteringen, men eftersom gungställningarna är i aluminium har fastighetsskötarna
inte haft några problem att montera dessa själva. I och med det sparar vi in den
kostnaden det skulle innebära att ta in utomstående entreprenör.

Arbetsutskottet föreslår att 250 000 kr anvisas från projekt 56004.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Utbyte mot underhållsfria gungor, daterad 2013-09-18
Protokoll 2013-10-09 - Faau §98

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56004 (Investering i befintliga fastigheter) anvisa 250 000 kr till
utbyte av gungställningar i enlighet med fastighetskontorets förslag (projekt
56835).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §119 Dnr: FA.2013.53

Ängslyckans förskola, utbyte av staket
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Ängslyckans förskola i Ås arrenderar idag mark på baksidan av fastigheten. Denna
mark gärdas idag in av staket som verksamheten har ordnat. Detta staket är
bristfälligt och barnen kan relativt lätt ta sig över det.

Efter diskussioner med barn- och utbildningskontoret är de medvetna om att detta
är en hyreshöjande åtgärd och beredda på att ta en viss del av kostnaden. Enligt
offert är kostnaden 155 000 kr för demontering av det gamla staketet, samt
montering av det nya. Röjningen kan göras med egen personal och den beräknas
kosta 10 000 kr.

Fastighetskontoret har en beställning från barn- och utbildningskontoret på 75 000
kr med en hyreshöjning på 9 000 kr/år.

Arbetsutskottet föreslår att fastighetsnämnden anvisar 165 000 kr till projektet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Nytt staket och ny dragning av staket på Ängslyckans förskola,
daterad 2013-09-12
Beställning - Nytt staket och ny dragning av staket på Ängslyckans förskola, daterad
2013-09-25
Protokoll 2013-10-09 - Faau §99

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande) anvisa 165 000 kr till
utbyte av staket vid Ängslyckans förskola (projekt 56836).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §120 Dnr: FA.2013.54

Sörgårdens förskola, utbyte av staket
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Sörgårdens förskola i Gislaved har idag ett gammalt lågt trästaket som är mer likt
ett villastaket än ett förskolestaket. Pedagogerna har problem med att barnen
klättrar över eftersom staketet är vänt med ribborna utåt, vilket innebär att det
finns en tvärgående bräda på insidan som ger barnen extra hjälp att klättra över
staketet.

Efter diskussioner med barn- och utbildningsförvaltningen är de medvetna om att
detta är en hyreshöjande åtgärd och beredda på att ta en viss del av kostnaden.
Enligt offert är kostnaden 185 000 kr för demontering av det gamla staketet, samt
montering av det nya. Röjningen inför monteringen kan göras med egen personal
och den beräknas kosta 5 000 kr.

Fastighetskontoret har en beställning från barn- och utbildningsförvaltningen på
100 000 kr med en hyreshöjning på 12 000 kr/år.

Arbetsutskottet föreslår att fastighetsnämnden anvisar 190 000 kr till projektet.

Beslutsunderlag
Beställning - Nytt staket på Sörgårdens förskola, daterad 2013-09-25
Protokoll 2013-10-09 - Faau §100
Tjänsteskrivelse - Nytt staket på Sörgårdens förskola, daterad 2013-09-12

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande) anvisa 190 000 kr till
utbyte av staket vid Sörgårdens förskola (projekt 56837).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §121 Dnr: FA.2013.55

Åsenskolan, ljudabsorbenter i hemkunskapssalar
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
På Åsenskolan i Anderstorp besväras personal och elever av den höga ljudvolymen
som blir i hemkunskapssalarna på skolan. En installation av ljudabsorbenter har
efterfrågats och barn- och utbildningskontoret har skickat en beställningsskrivelse
till fastighetskontoret.

Beställningen grundar sig på en kostnadsberäkning som gjorts. I denna beräkning
har hänsyn tagits till att det är en hemkunskapssal och har därför ett annat krav på
standard än en vanlig sal. I hemkunskapssalar blir det både os och ånga och ställer
därför högre krav på ljudabsorbenterna. Enligt kostnadsberäkningen skulle det
kosta 130 000 kr att installera ljudabsorbenter i de två hemkunskapssalarna på
sammanlagt 200 m².

Arbetsutskottet föreslår att 130 000 kr anvisas till projektet.

Beslutsunderlag
Beställning av akustikplattor till hemkunskapen på åsenskolan, daterad 2013-09-25.
Protokoll 2013-10-09 - Faau §101
Tjänsteskrivelse - Ljudabsorbenter i hemkunskapssalarna på åsenskolan, daterad
2013-10-02

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande) anvisa 130 000 kr till
ljudabsorbenter i Åsenskolans hemkunskapssalar (projekt 56838).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §122 Dnr: FA.2013.57

Anderstorps sporthall, utbyte av rostfri utrustning i köket
Medelsanvisning

Ärendebeskrivning
Vid inspektion av kommunens livsmedelsinspektör i Åsenskolans tillagningskök i
Anderstorps sporthall fanns en del brister som påtalats. Det var bland annat
svartmögel på golv och väggar samt hål i väggmattan som även släppt i hörnen.
Utrymmet är också allmänt slitet vilket gör att städning och renhållning försvåras.

I samband med att golv- och väggmattor byts har barn- och
utbildningsförvaltningen beställt utbyte av delar av den rostfria utrustningen i köket.
Kostnaden är 65 000 kr.

Arbetsutskottet föreslå att fastighetsnämnden anvisar 65 000 kr från projekt
56003.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - Faau §102
Tjänsteskrivelse_Diskutrymme Sporthall Anderstorp_dat_13-10-07.doc

Fastighetsnämnden beslutar

att från projekt 56003 (Till fastighetsnämndens förfogande) anvisa 65 000 kr till
utbyte av rostfri utrustning i köket i Anderstorps sporthall (projekt 56829).

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §123 Dnr: FA.2013.48 840

Strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun
Yttrande

Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler har, efter diskussion i arbetsutskottet
2013-10-09, gjort ett förslag till yttrande över Strategi för
besöksnäringen i Gislaveds kommun:

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till strategi för
besöksnäringen. Den har en tidshorisont på 10 år och redovisar vilka
behov som finns för att lyfta besöksnäringen i kommunen. Strategin tar
upp konkreta åtgärder för en kommande handlingsplan, som syftar till
att en målbild för 2020. Målet är att fördubbla turismomsättningen och
att det ska finnas minst en exportmogen destination i kommunen.

Förslaget är ambitiöst och synes ge möjligheter att stärka
besöksnäringen i kommunen.
Fastighetsnämnden har inga avvikande synpunkter på målsättningar,
fokusområden eller föreslagna åtgärder. Däremot verkar
ansvarsfördelningen mellan kommunen och företagen samt mellan
förvaltningarna i kommunen oklar. Fastighetsnämnden tycker det är en
styrka att strategin är tydlig om vem som ansvarar för att genomföra
respektive åtgärd.

När det gäller Isabergsområdet är viktigt att inte bara fokusera på
Isabergstoppen utan se det i ett större geografiskt perspektiv med
golfbanan, som är en av Sveriges vackraste och andra faciliteter i
området.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - Faau §103
Yttrande från fastighetskontoret 2013-10-02 rev 2013-10-16
Förslag Strategi för besöksnäringen.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

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

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §124 Dnr: FA.2013.49 109

Samordnad varudistribution i Gislaveds kommun
Diskussion

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har lämnat en förstudie om samordnad varudistribution i
Gislaveds kommun på remiss till fastighetsnämnden.

Arbetsutskottet diskuterade arbetsgången för fastighetsnämnden vid sitt
sammanträde 2013-10-09 och uppdrog till fastighetskontoret att till dagens
sammanträde göra en sammanfattning av förstudien som underlag för nämndens
diskussion.

Fastighetsnämnden diskuterar ärendet och är mycket tveksam till om nyttan av en
distributionscentral uppväger kostnaderna. Utifrån dagens diskussion ska
fastighetskontoret upprätta ett förslag till yttrande som kan behandlas först av
arbetsutskottet den 6 november och därefter av fastighetsnämnden den 19
november 2013.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - Faau §104
Sammanfattning till Fastighetsnämnden 131023.dot

Fastighetsnämnden beslutar

att uppdra till fastighetskontoret att utifrån de synpunkter som framkommit vid
dagens sammanträde, göra ett förslag till yttrande som behandlas av
arbetsutskottet 2013-11-06.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §125 Dnr: FA.2010.53 006

Sammanträdesdagar 2011 - 2014
2014

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för
fastighetsnämnden och arbetsutskottet 2014. Förslaget är gjort med hänsyn taget
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar.

Ordföranden föreslår att de sista sammanträdena under våren ändras till att
arbetsutskottet sammanträder den 11 juni och fastighetsnämnden den 25 juni.
Agne Sahlin (S) med flera instämmer.

Beslutsunderlag
Fa_ sammanträdesdagar2014.doc
Protokoll 2013-10-09 - Faau §105

Fastighetsnämnden beslutar

att med den ändring som ordföranden föreslagit fastställa fastighetsnämndens
sammanträdesplan för 2014.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §126 Dnr: FA.2010.22 295

Kommunhuset, ombyggnad av värme och ventilation
Erinran från Bygg- och miljöförvaltningen

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden har mottagit en skrivelse från Bygg- och miljöförvaltningen där
man påtalar att fastighetskontoret ianspråktagit lokalerna i Johan Orre utan att
slutbesked eller interimistiskt slutbesked lämnats. Samråd har skett med
fastighetskontoret som uppmärksammats på att byggsanktionsavgifter kommer att
utdömas om inte rättelse sker. Fastighetskontoret gavs då möjlighet att rätta sig
genom att utrymma lokalerna. Fastighetskontoret meddelade att man inte avsåg att
rätta sig. Bygg- och miljönämnden kommer att pröva frågan om byggsanktionsavgift
2013-11-27.

Fastighetschef Mikael Fröler har gjort ett förslag till svar på skrivelsen där han
förklarar bakgrunden till fastighetskontorets agerande i ärendet. Skrivelsen avslutas
med en begäran om att Bygg- och miljönämnden nedsätter en eventuell
sanktionsavgift till avsevärt lägre belopp.

Arbetsutskottet diskuterade skrivelsen vid sitt sammanträde 2013-10-09 och
föreslår att fastighetsnämnden godkänner förslaget och översänder det till Bygg-
och miljönämnden.

Beslutsunderlag
Skrivelse till Bygg och miljönämnden 2013-10-16.pdf
Sanktionsavgift från Bygg o miljö 2013-09-26.pdf
Protokoll 2013-10-09 - Faau §107

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna fastighetskontorets förslag till skrivelse och översända det till Bygg-
och miljönämnden.

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnden
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §127 Dnr: FA.2013.25 042

Intern kontroll

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2000 om intern kontroll i Gislaveds kommun.
Hittills har kontrollplanen för fastighetsnämnden varit relativt översiktlig och det
finns behov av att strukturera kontrollen bättre.

Fastighetskontoret har utarbetat ett förslag som förbättrar den interna
kontrollen avsevärt. Det finns dock områden, t ex personal- och
arbetsmiljöärende, där rutinerna behöver beskrivas tydligare innan de tas in i
kontrollplanen. Den föreslagna kontrollplanen ska därför ses som ett steg i
arbetet att ständigt förbättra den interna kontrollen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - Faau §108
Intern kontroll 2013-10-16
Utkast kontrollplan 2013-10-02.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att fastställa den interna kontrollplanen för fastighetsnämnden och uppdra till
fastighetskontoret att fortsätta arbetet med ständiga förbättringar.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §128 Dnr: FA.2013.9 042

Ekonomisk rapport 2013

Ärendebeskrivning
Fastighetschefen redogör för fastighetsnämndens budgetuppföljning per
2013-09-30. Det operiodiserade resultatet för perioden är 7 032 tkr.

Intäkterna är ca 1,5 mnkr högre än budgeterat medan kostnaderna för bland annat
personal, underhåll och media är lägre. Fastighetschefen bedömer dock att
prognosen på ett mindre underskott kommer att hålla.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning 13-09-30.xls

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §129 Dnr: FA.2013.5 009

Information från fastighetskontoret

Ärendebeskrivning
Fastighetschefen informerar om aktuella frågor:

Rekrytering Förvaltare m fl
Fastighetskontoret har rekryterat en ny förvaltare, Knut Venholen, som närmast
kommer från Byggakoncernen. Även en ny målare har anställts och rekrytering
pågår av tre fastighetsskötare

Sanktionsavgift Ölmestadsskolan
Fastighetsförvaltningen ska bygga till ett förråd vid Ölmestadsskolan och
markarbetet har påbörjats innan bygglov har beviljats på grund av ett missförstånd.
Det medför risk för sanktionsavgift. Avgiften är avsevärt lägre än kostnaden för att
riva upp det som påbörjats och sannolikheten är stor för att bygglov beviljas.

Mötesplats Gisle
Arbetet vid mötesplats Gisle pågår och huvuddel 1, restaurangdelen, blir klar för
inflyttning i v 48, ca 8 veckor efter avtalad tid. Huvuddel 2 kommer troligen att bli
klar i månadsskiftet januari/februari 2014.

Parboende
Enligt beslut i socialnämnden ska make/make få möjlighet att flytta med in till
särskilt boende, på Mariagården i gemensam lägenhet och i övriga boende i
intilliggande rum. Den medflyttande kommer dock inte att få besittningsskydd.

Mätning elektromagnetiska fält
Fastighetskontorets elingenjör har låtit mäta elektromagnetiska fält vid
Moforsvillan. Det högsta värdet vid tomtgräns mot ställverket var ca 1/3 av vad
Svenska kraftnät rekommenderar som gränsvärde vid nybyggnad av kraftledningar.

Beslutsunderlag förskolor i Anderstorp
Mikael informerar om Buns uppdrag till sin förvaltning. Det innebär utredning av
två huvudalternativ med underalternativ. Först ska hus C på Åsenskolan utredas
om det kan vara förskola eller skola för åk 4 - 5. Om det blir skola i hus C är
frågan var förskolan ska placeras. Då är det nödvändigt med en utredning om
Töråsskolan och om man kan göra om den till enbart förskola. Bun vill att vi
genomför parallella uppdrag på alternativen.
När det finns förslag på planlösningar mm kommer bun att ha en medborgardialog
och sen besluta om vilket alternativ man vill gå vidare med.
Tidplanen diskuteras och det kommer att ta längre tid än vad bun beräknar.

Akut lokalsituation förskolor i Anderstorp
Den fastighet vid Ågatan där bun hyr lokal av Gislavedshus har stora brister och
man söker alternativ eftersom en renovering är slöseri med resurser. Förvaltningen
har tidigare informerat om en lokal vid vårdcentralen som ett alternativ. Men
mycket tyder på att en lägenhet i anslutning till Snickarens förskola är ett bättre
alternativ.

Befolkningsstatistik
Under augusti har kommunens befolkning minskat med 44 personer.
Födelsenettot var + 5, invandringsöverskottet + 16 medan inrikes flyttningar var
ett underskott på 65 personer. Den sista augusti var befolkningen i kommunen
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 2

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

28 816 individer.

Fastighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §130 Dnr: FA.2013.6 009

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden tar del av följande meddelanden:

· Bygg- och miljöförvaltningens skrivelse Tidsbegränsat bygglov för ändring
av skola till kontorslokaler. Olovligt ianspråktagande av kontorslokaler.
Daterad 2013-09-26

· Ks 2013-09-24 §375 Sammanträdesplan 2014

· Tidplan för planeringsprocessen under 2014 (avser 2015) daterad
2013-09-09

· Ks 2013-09-24 §378 Samordnad varudistribution

· Kf 2013-09-26 §110 Information från fastighetsnämnden om pågående och
planerade byggprojekt

· Rapport från EnviroMentor daterad 2013-09-26 Mätning av magnetiska
växelfält Ågatan 67 i Anderstorp

_______________
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Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §131 Dnr: FA.2013.7 002

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut anmäls:

Av fastighetschefen fattade beslut i upphandlings- och försäljningsärenden daterad
2013-10-23

________
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GISLAVEDS KOMMUN

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-10-23 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §132 Dnr: FA.2013.8 009

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Ledamöter i fastighetsnämnden tar upp följande frågor:

Marcus Ingelsbo (M): Vid ett besök på Hestragården fanns en lös elkabel dragen
över några dörrar så att slitage på kabeln uppstått. Han har också kontaktats av
företrädare för Hestra SSK som är missnöjda med underhållet av sporthallen
Isamon. De avser att återkomma till fastighetsnämnden.

Lars Jäderström (S): Han har kontaktats av personal på Nordinskolan i
Smålandsstenar som uttryckt missnöje med ventilationen i kök och matsal.

Clas Ebbeson (M): Vid den provisoriska danslokalen i Recticels lokaler i Gislaved
finns inget utrymme inomhus där eleverna kan vänta inför lektionerna. Finns det
möjlighet att åtgärda?

Fastighetschefen svarar: Fastighetskontorets elingenjör får skyndsamt besöka
Hestragården och rätta till felet. Beträffande Isamon får man invänta skrivelsen från
Hestra SSK.

Problemen med ventilationen i Nordinskolans kök och matsal är kända av
förvaltningen som arbetar på att lösa dem.

Danslokalen vid Recticel är så belägen att det är svårt att ordna ett "väntrum"
inomhus. Troligen får man finna sig i att vänta utomhus tills den ordinarie lokalen
åter kan tas i bruk.
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