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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2019-09-11

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

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

Övriga deltagande Louise Skålberg, fastighet- och servicechef
Selvije Blakqori, nämndsekreterare
Knut Venholen, fastighetschef
Ellen Klicar, servicechef
Johanna Bondéus, ekonom
Katti Hansson, ekonom
Henrik Linde, gruppledare infrastruktur, IT-avdelningen

Utses att justera Tony Scammel (SD)
Justeringens Fastighet- och serviceförvaltningen, 2019-09-11 kl. 12.00
plats och tid

Under- Paragrafer 82 - 82
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 82 - 82Sammanträdesdatum 2019-09-11

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2019-09-11 anslags nedtagande 2019-10-07

Förvaringsplats Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved
för protokollet

Underskrift

…………………………………………….
Selvije Blakqori

Utdragsbestyrkande
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Fa §82 Dnr: FA.2019.27 1.4.1

Uppföljning 2 (U2) – delårsbokslut per 31/8 och prognos

Beslut

Fastighet- och servicenämnden fastställer förvaltningens förslag på
uppföljningsrapport kvartal 2 (U2) – delårsrapport för 2019, samt

föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge nämnden utökad tid till
2019-12-31, att leverera svar på uppdraget att utreda en
koncerngemensam IT-organisation.

Ärendebeskrivning
Nämnderna ska upprätta en uppföljning 2 (U2) med helprognos 2019.
Kommunstyrelsen har upprättat tidsplan för planerings- och
uppföljningsprocessen under 2019.

Fastighet- och servicenämnden har upprättat förslag till uppföljning 2 (U2) med
helprognos för 2019. Prognostiserade avvikelser är noll.

Idag ser förvaltningen "ljuset i tunneln" när många olika delar börjar falla på
plats samtidigt. Förvaltningen har en positiv trend gällande sjuktalen och högt
betyg i medarbetarenkäten gällande delaktighet.

Utmaningarna framåt handlar om att prioritera investeringar mot gamla och
föråldrade IT-system inte minst med tanke på det stora fokuset på ökad
informationssäkerhet. Även tillräckliga investeringsramar för ett årligt
fastighetsunderhåll som inte riskerar bygga en underhållsskuld, är en utmaning
med minskade investeringsramar framåt.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag
Ekonomisk Uppföljning, (U2) till au och nämnd 2019-09-11
Protokoll 2019-09-11 - Faau §39
Uppfoljning 2 - 2019 - Fastighet- och servicenämnden, ny version, daterad
2019-09-11

Beslutet skickas till:
Samtliga avdelningschefer på förvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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