Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2008-09-29

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 13.00 – 13.30

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordförande
Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande
Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Teknisk chef Hans Wackenfors
Avdelningschefer Anders Servin, Mats Svensson och
Eva Klang
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2008-09-29
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 61

Justerare

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-09-29
Anslagsdatum

2008-10-01

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

………………………………………………………..
Carina Forsback

Anslagets nedtagande 2008-10-23

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 61
Tn § 53
Tn au § 60

2008-09-29
2008-09-11
2008-08-27

Sid

2
8
2

2007 599 001

Enhet för servicetjänster, Tekniska kontoret
Tn au 080827 § 60

Kommunstyrelsen beslöt 2007-10-31, § 197, att ge
kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av samtliga
förvaltningar i syfte att identifiera verksamheter som kan
vara lämpliga att samordna i en nybildad enhet för servicetjänster.
Öhrlings PWC/Komrev anlitades för att göra en förstudie.
I förstudien föreslås tre huvudsakliga organisatoriska förändringar var av en är att överföra och samla verksamhetsstödjande service såsom kost, städ, transporter,
vaktmästeri, fordon etc inom Tekniska nämnden. Fullmäktige beslöt 2008-06-09, § 91, att i princip ställa sig bakom förslaget och att ge Kommunstyrelsen uppdraget att
fortsätta utredningen (skall redovisas för fullmäktige
under hösten 2008).
Tekniske chefen redovisar organisationsförslag gällande
Tekniska nämndens verksamhetsområde, daterat
2008-08-26, rev A.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna tekniske chefens organisationsförslag
gällande nytt stöd- och serviceinriktat Tekniskt kontor,
daterat 2008-08-26, rev A, samt
att föreslå Kommunstyrelsen godkänna förslaget.
__________
Reservation
Benny Petersson (s) reserverar sig skriftligt mot beslutet:

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 080827 § 60

2008-09-29

Sid

3

”Jag deltager inte i beslutet bland annat på grund av att
någon risk- och konsekvensanalys ej finns med i beslutsunderlaget.”
__________

Tn 080911 § 53

Tekniske chefen informerar om att ärendet har behandlats
i samverkan enligt 19 och 11 §§ Medbestämmandelagen
(MBL) samt riskbedömning enligt 8 § AFS 2001:1.
Parterna träffade ingen överenskommelse vid 11 § MBL
den 10 september 2008.
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet, samt
att återuppta ärendet vid Tekniska nämndens
sammanträde senast den 16 oktober 2008.
__________

Tn au 080929 § 61

Tekniske chefen informerar om att ärendet har behandlats
i samverkan enligt 14 § MBL den 26 september.
Riskanalys och nytt förslag till organisationsförändring,
Tekniska kontoret, daterad 2008-09-29, Rev B, presenteras. Enligt det nya förslaget kommer lokalförsörjningsenheten och exploateringsavdelningen inte att ingå i den
nya städ- och serviceorganisationen.
Yrkande
Pär Palmgren, m, bifaller framlagt förslag.
Benny Petersson, s, yrkar avslag på förslaget i sin helhet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition dels på sitt eget yrkande
och dels på Benny Peterssons avslagsyrkande och finner
sitt eget förslag bifallet.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 080929 § 61

2008-09-29

Sid

4

Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder Pär Palmgrens bifallsyrkande röstar ja.
Den som stöder Benny Peterssons avslagsyrkande röstar
nej.” Två ja-röster och en nej-röst lämnas.
Reservation
Benny Petersson reserverar sig skriftligt till förmån för sitt
avslagsyrkande.
Arbetsutskottet beslutar
att på grund av ändrade förutsättningar rörande
organisationsförändring, Tekniska kontoret, återuppta
ärendet vid dagens sammanträde,
att omedelbart justera dagens protokoll, samt
föreslå Tekniska nämnden besluta
att godkänna tekniske chefens organisationsförslag
gällande nytt stöd- och serviceinriktat Tekniskt kontor,
daterat 2008-09-29, rev B, samt
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslaget.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

