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Sammanträdesdatum 2019-08-14

Fastighet- och serviceförvaltningen, Ängsgatan 9 i Gislaved, kl. 08.30 - 11.30

Lisbeth Andersson (M), ordförande
Kenth Johansson (C)
Marina Josefsson (S)

Louise Skålberg, fastighet- och servicechef
Selvije Blakqori, nämndsekreterare
Knut Venholen, fastighetschef
Johanna Bondéus, ekonom
Patrik Bohlin, IT-chef
Ellen Klicar, servicechef

Marina Josefsson (S)

Fastighet- och serviceförvaltningen, 2019-08-14 kl. 10.00

Paragrafer 33 - 33
………………………………………………………………….

Selvije Blakqori

……………………………………………………………………

Lisbeth Andersson
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Marina Josefsson
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Faau §33 Dnr: FA.2019.49

Uppdrag från Kommunfullmäktige - Att sänka lokalkostnader

Beslut
Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott godkänner delrapport och PM
samt beslutar att delrapport och PM läggs fram till kommunfullmäktige som
återrapportering och svar på uppdraget att sänka kommunens lokalkostnader,
samt

att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta påbörjat arbete och ta fram förslag
på åtgärder och incitament i syfte att sänka kommunens lokalkostnader, samt

att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga möjliga samarbetsområden med
övriga förvaltningar och kommunala bolag i syfte att sänka kommunens
lokalkostnader.

Ärendebeskrivning
På fastighet- och servicenämndens sammanträde FA 2019-06-26, § 62
beslutade fastighet- och servicenämnden att uppdra till fastighet- och
servicenämndens arbetsutskott i augusti att besluta om förvaltningens svar till
kommunfullmäktige gällande uppdraget att sänka kommunens lokalkostnader.

Fastighet- och servicenämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att
utreda möjligheterna att sänka Gislaveds kommuns kostnader för lokaler.

Delrapport från fastighetskonsulten, COWI ger en redovisning av nuläget och
vilka områden man identifierat som potentiella besparingsområden. Fastighet-
och serviceförvaltningen har ambitionen att fortsätta arbetet framåt
tillsammans med COWI med analys och åtgärdsförslag för att sänka
kommunens lokalkostnader. En slutrapport är planerad till nov-dec 2019 och
planeras ligga till grund för en handlingsplan med genomförande 2020-2021.

Arbetet hittills visar att det finns goda skäl till att fortsätta och fördjupa sig i
påbörjat arbete. Det är även viktigt att utreda om ett utökat samarbete med
övriga förvaltningar och kommunala bolag kan ge sänkta lokalkostnader.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, återrapportering, daterad 2019-08-13
PM - Att sänka lokalkostnader - Återrapportering, daterad 2019-08-13
Delrapport från COWI AB - Utredning av Gislaveds lokalkostnader, daterad
2019-08-09
Protokoll 2019-06-26 - Fa §62

Beslutet skickas till:
Fastighetsavdelningen
Fastighet- och servicenämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FA.2019.49
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