Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2011-01-18, § 13

Tid

Tisdagen den 18 januari 2011 kl 16.50 – 17.30

Plats

Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

Justerat

25 januari 2011

Madeleine Sjöstedt

Jakop Dalunde

Närvarande
Ledamöter
Madeleine Sjöstedt (FP), ordförande
Jakop Dalunde (MP), vice ordförande
Billy Östh (M)
Peter Jönsson (M)
Anna Cederschiöld (M)
Lennart Jansson (M)
Per Altenberg (FP)
Elisabeth Svensson (C)
Bengt Sandberg (S)
Sonja Pagrotsky (S)
Nicklas Nilsson (S)
Ewa Larsson (MP)
Mattias Ericson (V)
Ersättare
Mikael Eskman (M)
Sten-Åke Larsson (M)
Erik Hafström (M)
Petter Krönmark (M)
Johan Möller (M)
Tom Hedrup (M)
Lloyd Lindgren (FP
Rana Carlstedt (S)
Martin Engman (S)
Jeanette Hemmingsson (S)
Tjänstemän
Tillförordnad förvaltningschef Thomas Perslund och nämndsekreteraren Eva Olofsson
tjänstmän från kontoret Andreas Jaeger, Karin Dyne-Wernberg, Ingrid Gyllfors, Anita
Granlund, Johan Nilsson, Jonas Holmer och Christer Jansson samt
borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande borgarrådssekreteraren David
Lindberg. Personalföreträdaren Rolf Bodin närvarade §§ 1-10 samt §§ 13-14

§ 13
Rapport från förvaltningschefen
-

Årsbokslutet rapporteras i nästa nämnd.

-

Utbildning kommer att ske den 22 februari för nämndledamöter.

-

KF beslöt i budgeten för 2011 att per den 1 januari 2011 överföra ägandet och
idrottsnämndens uppdrag att svara för förvaltningen av stadens idrotts-, badoch motionsanläggningar till fastighetsnämnden. Den personal som i samband
med överförandet går över från Idf till Fsk gör detta per den 15 februari 2011.

-

Snö och is, kontoret har i dagsläget extra ronder kring fastigheterna då det
gäller istappar, de är anslutna till istappjouren. Inga personskador har
rapporterats dock två fordon.

-

Rutinerna med tätare ronderingar runt våra fastigheter har gjort att antalet
inrapporterade skador inte är högre. Rutinerna innebär att kontoret hellre ringer
Kontorets egna takskottningsentreprenörer en gång för mycket än missar en
skottning eller en nedtagning av istappar. Det finns också avtalat att kontorets
entreprenörer ronderar fastighetsnämndens fastigheter under helger. Vi har
bara indikationer på 2 mindre skador på fordon till följd av snö och isras. Ingen
personskada är inrapporterad. Däremot finns det ett antal fall med inläckage
tillföljd av snö och is på taken. Fastighetskontorets fastigheter i Stockholm är
anslutna till Istappsjouren dit allmänheten kan ringa och anmäla istappar. Vid
larm via SOS rings kontorets jour ut för avspärrning och jouren kallar även ut
skottare. För Idrottsförvaltningens fastigheter sköts detta genom att deras
personal kallar ut ramade entreprenörer

-

Läckage i Stadshuset – hösta prioritet att få bukt med detta.

-

Information angående Djurlingsö.

-

Information angående skrivelser till nämnden, ledamöter är välkomna att höra
av sig till kontoret för att få faktainformation till skrivelser.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

