
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Fastighet- och servicenämndens 
arbetsutskott  

 
 

 Sammanträdesdatum 2021-08-18  
   
 Plats och tid Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved, digitalt, kl. 13.15 - 16.00 

 
 

 

 Beslutande Lisbeth Andersson (M) 
Kenth Johansson (C), deltar på distans 
Marina Josefsson (S),  deltar på distans 
 
 

 Övriga deltagande Louise Skålberg, fastighet- och servicechef, deltar på distans 
Selvije Blakqori, nämndsekreterare 
Knut Venholen, fastighetschef, deltar på distans 
Patrik Bohlin, IT-chef, deltar på distans 
Pelle, Gullberg, tf servicechef, deltar på distans 
Johanna Bondéus, ekonom, deltar på distans 
Paul Hoffmann, ekonom, deltar på distans 
Peter Söderström, förvaltare, deltar på distans, §§ 45-48 
Claes-Ove Asp, enhetschef, deltar på distans, §§ 43, 44 
 

 Utses att justera Marina Josefsson (S) 
 

 Justeringens 
 plats och tid 

Fastighet- och serviceförvaltningen, 2021-08-24 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       39 - 49  

Selvije Blakqori 

  
Ordförande …………………………………………………………………… 

 

Lisbeth Andersson  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________ 

 
Justerande …………………………………………………………………… 
                  Marina Josefsson 
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Faau §48    Dnr: FA.2021.37   1.2.7  

 

Fastställande av riktlinjer för ansvars- och kostnadsfördelningen för 

Gislaveds kommuns lokaler  

 

Beslut 

Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott beslutar att anta riktlinjer för 

ansvars- och kostnadsfördelningen för Gislaveds kommuns lokaler, daterad 

2021-08-10, som ersätter tidigare ansvarsfördelning daterad 2004-05-12, samt 

att översyn av riktlinjerna och eventuell redigering ska ske varje år. 

 

Ärendebeskrivning 

På sitt sammanträde 2021-06-16 § 62, beslutade fastighet- och servicenämnden 

att återremittera ärendet till förvaltningen för ett omtag och förtydligande av 

riktlinjerna, samt att förvaltningen undersöker ansvarsfördelningen gällande 

brandskyddsåtgärder. Nämnden beslutar också att arbetsutskottet får i 

delegation att fatta beslut om riktlinjerna och fastställa dessa på sitt 

sammanträde i augusti i enlighet med Delegationsordningen för fastighet- och 

servicenämnden.   

 

Utifrån nämndens beslut och påpekande har förvaltningen gjort ett omtag och 

förtydligat riktlinjer för ansvars- och kostnadsfördelning. Ansvaret för 

brandskyddsåtgärder har också undersökts och riktlinjerna är kompletterade 

med ny text på sidan åtta - Övervakningsutrustning som hänförs till verksamheten 

ska även belasta verksamheten men fastighet- och serviceförvaltningen är behjälplig 

med att drifta anläggningar ex. brand-, inbrott- person- in/utrymningslarm. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Fastställande av riktlinjer för ansvars- och 

kostnadsfördelningen för Gislaveds kommuns lokaler, daterad 2021-08-10 

Riktlinjer för ansvars- och kostnadsfördelning för Gislaveds kommuns lokaler 

(Gröna boken), daterad 2021-05-12 

Ansvarsfördelning, antagen av fastighetsnämnd 2004-05-12  

Protokoll 2021-06-16 - Fa §62 

Delegationsbeslut enligt punkt 1.1 i Delegationsordningen för fastighet- och 

servicenämnden, daterad 2021-07-08  

 

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetsavdelningen 

Fastighet- och servicenämnden 

Samtliga nämnder 
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