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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2019-04-08

Plats och tid Fastighet- och serviceförvaltningen, Ängsgatan 9 i Gislaved kl 09.30 - 10.30.

Beslutande Lisbeth Andersson (M), ordförande
Kenth Johansson (C)
Marina Josefsson (S)
Dennis Ernst (M)
Torbjörn Dyesson (KD)
Pierre Svanström (SD), ersätter Thomas Johnsson (S)
Tony Scammel (SD)

Övriga deltagande Louise Skålberg, fastighet- och servicechef
Selvije Blakqori, nämndsekreterare
Knut Venholen, fastighetschef
Johanna Bondéus, ekonom

Utses att justera Tony Scammel (SD)
Justeringens Fastighet- och serviceförvaltningen måndagen den 8 april kl. 11.00.
plats och tid

Under- Paragrafer 36 - 36
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Selvije Blakqori

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Andersson

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

Tony Scammel

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

Organ Fastighet- och servicenämnden

Paragrafer 36 - 36Sammanträdesdatum 2019-04-08

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2019-04-08 anslags nedtagande 2019-05-08

Förvaringsplats Fastighet- och serviceförvaltningen i Gislaved
för protokollet

Underskrift
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Fa §36 Dnr: FA.2019.27 1.4.1

Uppföljning 1 (U1) med helårsprognos 2019 för fastighet- och
servicenämnden

Beslut
Fastighet- och servicenämnden fastställer uppföljning 1 (U1) med
helprognos 2019 och överlämna prognosen till kommunfullmäktige.

Fastighet- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att förlänga
tiden för uppdraget koncerngemensam IT-organisation med tre månader
det vill säga till 2019-12-31.

Ärendebeskrivning
Nämnderna ska upprätta en uppföljning 1 (U1) med helprognos 2019.
Kommunstyrelsen har upprättat tidsplan för planerings- och
uppföljningsprocessen under 2019. Uppföljning 1 (U1) behandlas av
kommunfullmäktige i maj 2019.

Fastighet- och servicenämnden har upprättat förslag till uppföljning 1 (U1) med
helprognos för 2019. Prognosen visar ett resultat på 67 962 tkr.

Fastighet- och serviceförvaltningen är fortfarande mitt uppe i en stor förändring
vad gäller arbetssätt, organisation, kultur och rekryteringar.

Fullmäktiges prioriterade byggprojekt, under 2018, är ännu inte färdigställda
vilket innebär att de kommer fortsätta en bit in i 2019 och påverka årets
investeringsram.

Uppdraget med övergången av fritidsförvaltningens alla fastigheter och
driftpersonal till fastighet- och serviceförvaltningen från årsskiftet 2018/2019,
har gått bra. Arbetet fortsätter att skapa förutsättningarna att leverera god och
professionell service till kommunens alla verksamheter.

Med tanke på att IT-chefstjänsten haft en tillfällig lösning under större
delen av 2018, skulle uppdraget från fullmäktige, att utreda
förutsättningarna för en koncerngemensam IT-organisation innan 30
september, behöva skjutas på till årets slut. Detta för att ge uppdraget
och den nye IT-chefen den tid det krävs för att ordentligt inventera
bolagens nuläge och behov idag - och på sikt framåt.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd, Uppföljning 1 (U1) daterad 2019-04-01
Uppfoljning 1 - 2019 - Namnd_190401.pdf
Protokoll 2019-04-08 - Faau §20

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2019.27

	Protokoll Fa 2019-04-08 §(36-36)
	Sid:2 Fa §36 FA.2019.27

