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Sammanträdesdatum 2019-06-26

Plats och tid Hagagården, Torggatan 24, Smålandsstenar kl. 10.10 - 10.25.

Beslutande Lisbeth Andersson (M), ordförande
Kenth Johansson (C)
Marina Josefsson (S)
Dennis Ernst (M)
Torbjörn Dyesson (KD)
Thomas Johnsson (S)
Tony Scammel (SD)
Katri Strömberg (S), kallad men ej närvarande

Övriga deltagande Louise Skålberg, fastighet- och servicechef
Selvije Blakqori, nämndsekreterare
Johanna Bondéus, ekonom
Katti Hansson, ekonom
Audrey Fransson, utvecklingsledare
Knut Venholen, fastighetschef

Utses att justera

Justeringens Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved, 2019-06-26 kl. 16.00.
plats och tid

Under- Paragrafer 54 - 54
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Selvije Blakqori

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Andersson (M)

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

Tony Scammel (SD)

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

Organ Fastighet- och servicenämnden

Paragrafer 54 - 54Sammanträdesdatum 2019-06-26

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2019-06-26 anslags nedtagande 2019-07-19

Förvaringsplats Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved
för protokollet

Underskrift

…………………………………………….
Selvije Blakqori
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Fa §54 Dnr: FA.2018.33

Planeringsdirektiv 2020, med plan för 2021-2023

Beslut
Fastighet- och servicenämnden godkänner förvaltningens förslag på
planeringsdirektiv 2020, med plan för 2021-2023 för fastighet- och
servicenämnden.

Reservationer

Marina Josefsson (S) och Thomas Johnsson (S) reserverar sig till förmån
för Socialdemokraternas yrkande.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef redovisar Planeringsdirektivet 2020, med plan för 2021-2023 för
fastighet- och servicenämndens arbetsutskott.

Planeringsdirektivet innehåller bland annat planeringsförutsättningar, mål, förslag
till skattesats, uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska
ramar.

Förutsättningarna för fastighet- och servicenämnden är skärpta jämfört KFs
planeringsdirektiv i november 2018, både vad gäller verksamhetens driftsram och
investeringar. Skillnaden är ca 2,6 mnkr i driften och 38 mnkr i investeringar. Total
investeringsvolym för 2020 ligger på 43 mnkr.

De nya ekonomiska ramarna ställer krav på verksamheten att effektivisera och
arbeta på nya och smartare sätt. Lyhördheten och samarbetet med
verksamheterna man ska serva behöver öka ytterligare och framförhållningen i
planeringsarbetet skärpas. I och med den snävare investeringsramen ser vi en risk
för att verksamheternas effektiviseringar genom samlokalisering och/eller flytt av
verksamheter inte går att realisera. Detta eftersom det i dessa fall alltid kräver ett
visst mått av investeringar i form av lokalanpassningar.

Det nya planeringsdirektivet har även gett nämnden två nya uppdrag. Det första
uppdraget handlar om att ta fram en statusbedömning av Gislebadet, det andra
uppdraget handlar om att ta fram en totalkostnadskalkyl för en sim- och
badanläggning i Gislaveds kommun.

Yrkanden
Marina Josefsson (S) och Thomas Johnsson (S): Att genomföra
personaleffektivisering i lednings – och administrationsstrukturen utan påverkan
på kvaliteten i verksamheten.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marina Josefssons (S) och Thomas Johnssons
(S) yrkande mot fastighet- och serviceförvaltningens förslag och finner att
fastighet- och servicenämnden beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2018.33
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Planeringsdirektiv 2020 Fastighet- och
servicenämnden_190605_beslutsunderlag.pdf
Protokoll 2019-06-12 - Faau §27

Beslutet skickas till:
Samtliga chefer på fastighet- och serviceförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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