MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Tekniska nämnden

2018-04-25

Plats och tid

Ånge kommunkontor, sammanträdesrum Flataklocken kl. 09:00

Beslutande ledamöter

Jan Filipsson (S) (ordförande)
Leif Lindström (S) (vice ordförande)
Mats Karlsson (S) ersätter Irené Melin (S)
Sven Helmersson (M)
Lina Lindman (VF)

Ej tjänstgörande ersättare

Lena Hellberg (S)
Lars Löfgren (S)

Övriga närvarande

Ove Skägg, teknisk chef
Inga Westerlund, sekreterare
Kenth Andersson, Va-ansvarig
Håkan Lundin, gatuansvarig
Pernilla Cederlöf, renhållningsansvarig
Lotta Andersson, kostchef

Utses att justera

Leif Lindström
Lina Lindman

Justeringens plats och tid

Ånge kommunkontor , 2018-05-03 08:00

Protokollet omfattar

§§28-31

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Inga Westerlund

Ordförande

................................................
Jan Filipsson

……………………………………….

Justerande

................................................
Leif Lindström

……………………………………….
Lina Lindman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
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2018-04-25

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2018-05-03

Datum för anslags
nedtagande

2018-05-24

Centralarkivet i Förvaltningshuset
.................................................
Inga Westerlund
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§28

Kontroll av jäv/intressekonflikt 2018 (TN 18/3)
Beslut
Ingen närvarande vid dagens sammanträde anmäler jäv.
Sammanfattning
Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.
Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och
jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en
viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller
henne (jäv).
Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och
styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.
Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller
närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan
vidta utan att det blir förseningar.
Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
• saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan
närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig
själv eller någon närstående,
• jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som
kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
• ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
• jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
• det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min
opartiskhet i ärendet.
Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till
känna.
Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför
utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§29

Information om Heltidsplan (TN 18/58)
Beslut
Tackar för informationen.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informerar Daniel Vikström, HR-konsult om Heltidsplanen som
kommunfullmäktige faställde 2018-02-26, § 13.
I den Huvudöverenskommelse (HÖK) som Sveriges Kommuner och Landsting och
Kommunal träffat framgår att målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det
normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta
heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov och
resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas
på plats senast 31 december 2017 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med
årlig avstämning fram till 31 maj 2021.
Med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser ska Ånge kommun ha en plan för
hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Respektive förvaltning planerar åtgärder
för det fortsatta arbetet med årlig avstämning.
Beslutsunderlag
 Heltidsplan
 Kf beslut
Paragrafen är justerad
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§30

Internkontroll med riskinventering 2019 (TN 18/53)
Beslut
Anta Internkontrollplan för tekniska nämnden 2019 med riskinventering, bilaga till
protokollet.
Sammanfattning
Internkontrollplan med riskinventering för tekniska nämnden 2019 diskuteras vid dagens
sammanträde.
Nämnderna ska årligen i samband med förslag till mål även fastställa sin interkontrollplan
kommande året. Planen ska delges kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Revisionen
Beslutsunderlag
 Internkontrollplan 2018
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
5/6

MÖTESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Mötesdatum

2018-04-25

§31

Förslag till mål 2019 för tekniska nämnden (TN 18/38)
Beslut
Följande förslag till mål 2019 för tekniska nämnden lämnas till kommunfullmäktige:
Det goda livet
1. Ånge kommun ska ha en ökad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för barn och
handikappade som bor och rör sig i kommunen.
2. Minska kostnader och miljöpåverkan på grund av matsvinn.
Utbildning och kompetensförsörjning
3. Öka kunskapen hos medborgarna inom avfallshantering för att andelen avfall till
förbränning ska minska per person.
4. Öka kompetensen inom kostorganisationen.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde fortsätter nämndens diskussion om förslag till mål för 2019.
Vid tekniska nämndens sammanträde den 12 april 2018 diskuterades en början till förslag till
mål 2019 och det beslutades att fortsätta diskussionen vid nästa sammanträde den 25 april
2018.
Mål för 2019 ska tas fram i kommunens styrning och ledning. Inför varje nytt budgetår sätts
nya prioriterade mål av tekniska nämnden. Målen ska vara kopplade till Strategi för
utveckling i Ånge komun 2014-2020 och enligt kommunallagen 8 kap § 5 ska det finnas mål
för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Expedieras till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
 §16 Tn Förslag till mål 2019 för tekniska nämnden
 §18 Förslag till mål och prioriterade aktiviteter 2018 för tekniska nämnden
Paragrafen är justerad
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