SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (8)

TEKNISKA NÄMNDEN
2014-11-17
Plats
Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen
Tid
kl. 18.30-19.30, ajournering kl 18.45-19.05
Beslutande

Alf Michelsen (M) ordförande
Lennart Månsson (M) 1:e vice ordförande
Åsa Ahlström (M) ledamot
Claes Ulveryd (M) ledamot
Monica Thomhave Jeding (M) ledamot
Bengt Håkansson (FP) ledamot
Carin Andersson (FP) ledamot
Arne Lindgren (S) ledamot
Leslie Qvandrup (M) tjg. ersättare för Patric Bystedt (M)
Sven Gunnarsson (M) tjg. ersättare för Ola Ahlqvist (M)
Karin Everlund (S) tjg. ersättare för Rune Netterlid (S)

Övriga deltagare

Henrik Raneke (M) ersättare
Oskar Syrén (M) ersättare
Mats Falk (S) ersättare
Göran Samuelsson, tf teknisk chef §§ 78-83
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef §§ 78-83
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 78-79
Susanne Persson, nämndsekreterare §§ 78-83

Utses att justera

Karin Everlund

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset i Lomma, 2014-11-25

Underskrifter

Sekreterare
Susanne Persson
Ordförande
Alf Michelsen
Justerande
Karin Everlund
Utdragsbestyrkande

Paragrafer
78-83
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2014-11-17
Paragrafer

§§ 78-83

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-11-27

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-12-19
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2014-11-17

TN § 78

Dnr TN 2014:17.002

Delegationsbeslut och meddelanden
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation:
Nr

Ärende

Delegat

114-127

Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse- Kommunvägledare
hindrade år 2014

Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott
2014-10-13 §§ 85-87
2014-10-27 §§ 88-89
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till
handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-11-17

TN § 79

Dnr TN 2013:164.041

Månadsuppföljning per oktober för tekniska nämnden
Ärendebeskrivning
Månadsuppföljning för tekniska nämnden per oktober månad 2014 presenteras.
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-11-10 § 92.
Vid arbetsutskottets sammanträde fick ekonom Torvald Kullendorff i
uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde genomföra korrigeringar i
månadsuppföljning per oktober.
Beslutsunderlag
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-11-10 § 92.
– Månadsuppföljning för tekniska nämnden januari-oktober 2014
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden beslutar att, efter genomförda korrigeringar, godkänna
månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med oktober månad 2014.
./.

Bilaga A
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-11-17

TN § 80

Dnr TN 2014:247.009

Yttrande över revisionens granskning av intern kontroll
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Lomma kommuns revisorer genomfört en granskning av
intern kontroll inom tekniska nämnden. Granskningen är en del av kommunrevisionens granskning av samtliga Lomma kommuns nämnder samt styrelsens interna kontroll.
Granskningens revisionsfråga har varit om tekniska nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Revisionen har bedömt att tekniska nämnden har en delvis
tillräcklig verksamhetsövergripande intern kontroll. Revisionen har vid sammanträde 2014-10-13 beslutat anta revisionsrapporten, daterad i september 2014, att
översändas till tekniska nämnden för yttrande. Analys och bedömning av den interna kontrollen har gjorts utifrån COSO-modellens fem komponenter – Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter, Information & kommunikation
samt Uppföljning & utvärdering.
Tekniska förvaltningen har tagit fram en skrivelse daterad 2014-11-11 med förslag till yttrande. Ärendet har beretts av ett extrainsatt arbetsutskott 2014-11-17.
Under arbetsutskottets sammanträde 2014-11-17 noterades stavfel i förvaltningens
yttrande. Tekniska förvaltningen kommer att korrigera stavfelen i yttrandet innan
det överlämnas till revisionen.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från tekniska förvaltningen med förslag till yttrande, 2014-11-11
– Revisionsrapport granskning av intern kontroll tekniska nämnden Lomma
kommun
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden beslutar att, efter korrigeringar av stavfel genomförts,
till revisionen i Lomma kommun överlämna bifogat yttrande daterat 2014-11-17
över revisionens granskning av intern kontroll.
./.

Bilaga B
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-11-17

TN § 81

Dnr TN 2014:385.006

Förslag till sammanträdestider 2015 för tekniska nämndens
arbetsutskott och tekniska nämnden
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider år 2015 för
tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott. Förslaget har tagits fram
tillsammans med ordförande för tekniska nämnden, ekonomiavdelningen, förvaltningschef och nämndsekreterare. Vid framtagandet av förslaget har hänsyn i möjligaste mån tagits till ekonomiprocesser samt sammanträdestider för planledningsgruppen, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och övriga nämnder.
Tekniska förvaltningen föreslår följande sammanträdestider för år 2015:
Tekniska nämndens arbetsutskott: 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 17
augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december
Tekniska nämnden: 8 januari (torsdag), 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 15
juni, 31 augusti, 28 september, 2 november, 23 november, 14 december
Ordinarie starttid för tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträden är kl 14.00.
Ordinarie starttid för tekniska nämndens sammanträden är kl 18.30.
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-11-10 § 97.
Beslutsunderlag
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-11-10 § 97.
– Skrivelse från kansliavdelningen, 2014-10-27
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider för år
2015:
Tekniska nämndens arbetsutskott: 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 17
augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december
Tekniska nämnden: 8 januari (torsdag), 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 15
juni, 31 augusti, 28 september, 2 november, 23 november, 14 december
Ordinarie starttid för tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträden är kl 14.00.
Ordinarie starttid för tekniska nämndens sammanträden är kl 18.30.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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2014-11-17

TN § 82

Ordföranden informerar
– Tekniska nämndens vice ordförande Lennart Månsson (M) informerar om att
nämndsammanträdet den 15 december äger rum på Gröna Frun i Bjärred. Gruppmöten startar kl 17.30 och nämndens sammanträde kl 18.00. Därefter serveras en
avslutningsmiddag.
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-11-17

TN § 83

Tekniske chefen informerar
– Tillförordnad teknisk chef Göran Samuelsson informerar om Bjärehovs
förskola.
– Nämndsekreterare Susanne Persson informerar om att blanketter för förtroendevalda nu finns som e-tjänster på www.lomma.se.
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

