
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

Plats och tid Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved/digitalt, kl. 13.15 - 15.30

Beslutande Lisbeth Andersson (M), ordförande
Kenth Johansson (C), deltar på distans
Marina Josefsson (S), deltar på distans

Övriga deltagande Louise Skålberg, fastighet- och servicechef
Selvije Blakqori, nämndsekreterare
Knut Venholen, fastighetschef
Pelle Gullberg, tf. Servicechef
Henrik Linde, tf. IT-chef
Paul Hoffmann, ekonom, deltar på distans
Peter Sandström, ekonom, deltar på distans

Utses att justera Marina Josefsson (S)

Justeringens
plats och tid

Fastighet- och serviceförvaltningen, 2021-10-19

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

Paragrafer 64 - 64

Selvije Blakqori

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Andersson

_

Justerande ……………………………………………………………………

Marina Josefsson

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Fastighet- och servicenämnden

2021-10-13 Paragrafer 64-64

2021-10-20
Datum för

anslags nedtagande 2021-11-16

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved



GISLAVEDS KOMMUN

Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
2

2021-10-13

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Faau §64 Dnr: FA.2021.60 1.4

Utblick 2023

Beslut
Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott beslutar att fastställa Utblick
2023 för fastighet- och servicenämnden, daterad 2021-10-13, samt att
överlämna utblicken till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till Utblick 2023. Här
beskrivs hur nämnden påverkas av de viktigaste trenderna i kommunens
omvärldsanalys, befolkningsutvecklingen samt förändringar i lagkrav och regler.
Utblicken redogör även för nämndens framtida utmaningar och utvecklingsbehov.

Nämndens enskilt största utmaning framåt handlar om ett stort behov av
investeringar framförallt kopplade till kommunens fastigheter i och med ett ojämnt
och eftersatt underhåll. En genomlysning av samtliga fastigheter, med fokus på
teknisk livslängd mm, behöver prioriteras för att utöver strategiska
underhållsplaner, få fram långsiktiga re-investeringsplaner och därmed besvara
frågan hur mycket det kommer kosta att "komma i kapp".

För att få ökad styrning och kontroll över kommunens fastighetsbestånd och -
förvaltning, behöver även flera politiska styrdokument tas fram. Ett första steg att
prioritera är framtagandet av en övergripande fastighetspolicy med tydliga direktiv
kring ägande och internhyror.

Inom IT-uppdraget finns det också ett investeringsbehov – inte minst kopplat till
säkerhet. Dels handlar det om verksamheternas utvecklingstakt – och dels vilken
väg man väljer att gå. Sammantaget blir det svårt att uppskatta behovet av
investeringar – och därmed också den totala kostnaden.

Med anledning av kommunfullmäktiges deadline 21 oktober för inlämning av
Utblick 2023 och nämndens fastställda sammanträdesdatum för 2021, beslutade
fastighet- och servicenämnden den 2021-09-29 §94 att ge delegation till
arbetsutskottet att fastställa Utblick 2023 på sitt sammanträde 13 oktober.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Fastställande av Utblick 2023, daterad 2021-10-07.
Fastighet- och servicenämndens protokoll 2021-09-29, §94.
Utblick 2023 Fastighet- och servicenämnden, daterad 2021-10-13.

Beslutet skickas till:
Fastighet- och servicenämnden
Samtliga chefer på fastighet- och serviceförvaltningen
Kommunfullmäktige
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