
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-21

Plats och tid Fastighet- och serviceförvaltningen kl 8.30 - 9.30

Beslutande Lisbeth Andersson (M) ordförande
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S)
Thomas Johnsson (S)
Marina Josefsson (S)
Marcus Ingelsbo (M)
Sven-Göte Bolmenius (M) ersätter Zuhidin Bahtanovic (M)
Kenth Johansson (C)
Charlotte Ström (KD)
Pierre Svanström (SD)

Övriga deltagande Patrik Johansson, fastighet- och servicechef
Ewy Olsson, nämndsekreterare
Knut Venholen, fastighetschef
Sara Wingren, ekonom
Ellen Klicar, avdelningschef

Utses att justera Charlotte Ström
Justeringens
plats och tid

Fastighet- och serviceförvaltningen 2018-02-21 kl 10.00

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

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Andersson

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

Charlotte Ström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Underskrift
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Ewy Olsson
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §1 Dnr: FA.2017.6

Ekonomisk rapport 2017 - Bokslut

Ärendebeskrivning
Fastighet- och serviceförvaltningens ekonom Sara Wingren redogör för det
ekonomiska utfallet per 2017-12-31 och för bokslutet 2017.

Fastighet- och serviceförvaltningen går totalt sett bra och resultatet för 2017 är
ett överskott 6,4 mnkr, 1,6 mnkr bättre än budgeterat.

Då grunduppdraget följs till budgeterad kostnad påvisar förvaltningen god
ekonomisk hushållning. Förvaltningen är mitt uppe i en stor förändring vad
gäller både arbetssätt, organisation och rekryteringar. Arbetet kommer fortgå
under 2018. Förvaltningen redovisar ett överskott och det beror till största
delen på att förbrukningen av el och värme är lägre än budgeterat, 2017 var ett
varmt år och energikostnaderna blev 2,7 mnkr lägre än budgeterat.
Förvaltningen har också haft vakanser på tjänster under året vilket gör att
lönekostnader blir lägre jämfört med budget. Serviceavdelningen med dess
verksamheter ligger i linje med budget och IT-avdelningen kompenseras från
Kommunstyrelseförvaltningen.

Försäljning av fastigheten Uvekull 2:221 (Malmgatan 17) i Smålandsstenar
innebar en reaförlust på 2,8 mnkr.

Fastighet- och servicenämnden har under året investerat för 75,3 mnkr jämfört
34,9 mnkr 2016. Takten på investeringar har ökat markant jämfört med 2016
men kommer inte upp till budgeterad nivå på 117,4 mnkr pga att de särskilda
satsningarna har fått förändrade förutsättningar. Nämnden har valt att
omfördela investeringsmedel för att prioritera projekt som kan genomföras
2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-06 - Faau §11
Internkontroll 2017.pdf
Bokslut namnder 2017 Fastighet- och service.pdf

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att fastställa bokslutet för 2017 och överlämna det till kommunfullmäktige.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
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