SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-12-07

Plats och tid

Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba, kl 19:00-21:00

Beslutande

Dan Gahnström (MP), ordförande
Stefan Dayne (KD)
Birgitta Majby (S)
Andrei Ignat (M)
Sture Nordberg (TUP)
Marit Strand Pettersen (V)

Ersättare

Inga-Lill Strömqvist (S), Kayhan Hasret (S), Daulat Ramtri (M),
Magnus Hansson (MP), Niklas Lekander (SD), Kerstin Amelin (V),
Boje Ericson (L)

Övriga deltagande

Lars Cha, Tomas Eriksson, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson,
Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson

Utses att justera

Marit Strand Pettersen

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, 2015-12-08

Sekreterare

Arzu BeGigo Alan (S)
Lars-Göran Liljedahl (S)
Robert Nuse (S)
Lennart Lundell (M)
Kristoffer Szubzda (SD)

Paragrafer

96

Elisabeth Persson

Ordförande

Dan Gahnström

Justerare

Marit Strand Pettersen

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

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2015-12-07

Anslaget den

Nedtas den

2015-12-09

2016-01-04

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen
Underskrift

_________________________
Elisabeth Persson
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-07

§ 96
Reglemente för tekniska nämnden (TEF/2015:231)
Beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar tekniska nämndens förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden.
Sammanfattning

Tekniska förvaltningens organisation kommer att förändras från den 1 januari 2016. Från och med detta datum kommer tekniska nämnden att ansvara
för och samordna det operativa säkerhetsarbetet i kommunen, vilket omfattar att säkra skyddet för organisationens egendom och personal samt att bidra till att tillgodose kommunens behov av försäkringsskydd.
Vidare kommer nämnden att tillhandahålla kommunens internservice omfattande passerkort till anställda i kommunen, skyltning gemensamma utrymmen i kommunhuset, posthantering, skötsel av bilpoolspark, vaktmästartjänster i kommunhuset, tryckeri, paket- och varumottagning samt flaggning.
Reglementet kompletteras också med att för byggprojekt ska slutredovisning upprättas inom tolv månader efter godkänd slutbesiktning.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2015-11-20.
Yttrande

Sture Nordberg (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Tekniska nämnden

Ärende 6:

Särskilt yttrande
2015-12-07

Reglemente för tekniska nämnden

Nämndens ledamöter åläggs i det nya reglementet liksom i de tidigare utgåvorna ett stort ansvar
inom en rad områden. För att nämndens ledamöter ska kunna ta detta ansvar krävs en korrekt och
fortlöpande information.
Inom det ekonomiska området är det särskilt viktigt att den löpande informationen när det gäller
driftssidan fortsätter på det sätt som nu börjat ges inför varje möte. För investeringar inom VA och
inom fastighetssidan saknas dock denna kontinuerliga information och det är därför ytterst
nödvändigt att en kontinuerlig och korrekt information inför varje möte börjar presenteras.
Sture Nordberg (TUP)

