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Fastighet- och servicenämnden
Sammanträdesdatum 2022-01 -26
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Fastighet- och sen/iceförvaltningen, Ängsgatan 9 i Gislaved, kl. Q8>ä^ - 11^

Kenth Johansson (C), ersätter Lisbeth Andersson (M), ordförande
Lars-Erik Nyström (C), ersätter Kenth Johansson (C), deltar på distans
Marina Josefsson (S)
Dennis Ernst (M), deltar på distans
Torbjörn Dyesson (KD)
Thomas Johnsson (S)
Tony Scammel (SD), deltar på distans

Louise Skålberg, fastighet- och servicechef, deltar på distans
Selvije Blakqori, nämndsekreterare
Knut Venholen, fastighetschef, deltar på distans
Pether Sandberg, fastighetsutvecklare/lokalstrateg, deltar på distans
Henrik Linde, tf. IT-chef, deltar på distans
Paul Hoffmann, ekonom, deltar på distans
Peter Sandström, ekonom, deltar på distans
Georgias Theodoridis, konsult inom fastighet, deltar på distans

Marina Josefsson (S)

Fastighet- och sen/iceförvaltningen, 2022-01-26 kl. 15.30
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Fa §1 Dnr:FA.2021.58

Lokalförsörjningsplan 2023-2027

Beslut

Fastighet- och servicenämnden fastställer Lokalförsörjningsplan 2023-2027,
daterad 2022-01-26 för Gislaveds kommun samt att delge den till
kommunstyrelsen och övriga nämnder som planeringsunderlag för kommande
budgetprocess.

Protokollsanteckning
Marina Josefsson (S) begär att få återkoppling till nämnden om utvärdering och
nödvändiga åtgärder på Klockaregårdsskolan, när pågående fuktutredning är
färdigställd.

Arendebeskrivning
Lokalstrateg redogör för ärendet. Den kommunövergripande
lokalresursgruppen (LR.G) har uppdraget att arbeta strategiskt med
kommunens lokalförsörjning och årligen ta fram en femårig
lokalförsörjningsplan för Gislaveds kommun med en utblick på ytterligare
fem år. Fastighet- och serviceförvaltningen har den samordnande
funktionen i gruppen genom lokalstrategen.

Den nu framtagna lokalförsörjningsplanen för 2023-2027 innehåller en
sammanfattning av nämndernas beslutade lokalbehov under perioden, LRGs
prioriteringar samt uppskattningar av investeringsbehov och hyresnivåer.
Utöver behoven av nyinvesteringar finns en sammanställning av berörda
fastigheters underhålls- och re-investeringsbehov.

Gislaveds kommuns lokalförsörjningsplan följer kommunens cykliska
budgetprocess med utgångspunkt i befolkningsprognoser, verksamhetsbehov
och andra eventuella samhällsförändringar som påverkar lokalbehovet.
Lokalresursgruppen ska årligen ta fram en femårig lokalresursplan med ett tio
års perspektiv. Planen revideras årligen och tar sitt avstamp i nämndernas
utblickar.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-01-26-Faau§ I

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Fastighetsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande


