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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Solveig Wiberg (SD).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Ordföranden informerar.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om
aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 5
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 6
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.
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ÄRENDE 7
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 8
Ekonomirapport.
Ekonomienheten presenterar en ekonomirapport per november 2016
för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 9
Investeringsbudget 2017 med flerårsplan 2018-2020.
Fullmäktige har i § 125/2016 beslutat om ett investeringsutrymme för
2017-2020 med 20 mnkr per år. Beslutet innehåller även ett uppdrag till
kommunstyrelsen att vid nästkommande sammanträde fördela
investeringsbudgeten på specifika objekt.
Ekonomienheten har sammanställt förslag till fördelning av
investeringsbudget 2017 med en flerårsplan för 2018-2020.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson och ekonom Marianne Unborg
föredrar ärendet.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela investeringar 2017-2020 enligt följande investeringslista:
Projekt
Reinvesteringar
Markköp
Utbyte av brandlarm
Bredband
Energieffektivisering
Taklyftar särskilt boende
Tillgänglighetsåtgärder
Taksäkerhetsåtgärder
Möbler klassrum o förskola
Utemiljö skola och förskola
Renovering badhus
Måltidsmiljö skolor
Utomhusmiljö SÄBO

2017
2018 Fp 2019 Fp 2020 Fp
1 000
1 000
1 000
1 000
950
1 000
1 000
1 000
200
200
200
200
4 000
4 000
4 000
4 000
500
500
500
500
150
150
150
150
700
700
700
700
300
300
300
300
200
200
200
200
250
250
250
250
1 328
100
100
100
100
250
250
250
250
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2017
2018 Fp 2019 Fp 2020 Fp
100
100
100
100
100
100
100
100

Arbetsmiljö VoO, soc

200

200

200

200

Laddstationer till elbilar

300

300

300

300

Köks- och städutrustning

2 890

1 300

800

800

Offentliga toaletter Sörfj.

300

Grävmaskin Homon ÅVC

300

Ombyggn. Hassela ÅVC

1 000

Tillbyggn. förråd ÅVC

200

Parkering Sörfjärden

200

Renovering Ersk-Mats

200

Fullmäktigesalen Bergsjö

150

Ks ospecificerade invest.

4 132

9 350

9 850

9 850

20 000

20 000

20 000

20 000

Summa 2017 - 2020

ÄRENDE 10
Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige.
Nordanstigs kommun har beslutat om en borgensram om 75,4 mnkr för
reinvesteringar i befintliga anläggningar för Nordanstig Vatten AB.
VA-projekt Sörfjärden är nu i sin slutfas och totalkostnaden är
kalkylerad till 80 mnkr. Intäkterna enligt nuvarande anläggningstaxa
och kalkylerade exploateringsintäkter uppskattas till 27 mnkr, vilket ger
en underfinansiering på totalt 53 mnkr.
VA-projekt Sörfjärden har finansierats under projekttiden med en
checkkredit på 70 mnkr. Denna checkkredit byts nu ut mot en
kommunal borgen för extern upplåning på 53 mnkr.
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FORTS. ÄRENDE 10
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå
borgen för Nordanstig Vatten ABs låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 128,4 mnkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Den utökade
kommunala borgen används för att uppta lån av extern långivare för att
avsluta utökad checkkredit på 70 mnkr hos Nordanstigs kommuns
koncernkonto. Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut
daterat 2016-09-05 § 94/2016 ersätts (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-11-18).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 128,4 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
2. Den utökade kommunala borgen används för att uppta lån av
extern långivare för att avsluta utökad checkkredit på 70 mnkr hos
Nordanstigs kommuns koncernkonto.
3. Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat
2016-09-05 § 94/2016 ersätts.

ÄRENDE 11
Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport.
Revisionen har genomfört en granskningsrapport Översiktlig
granskning av delårsrapport per 2016-06-30.
Revisionen vill att kommunstyrelsens yttrar sig över rapporten senast
9 januari 2017.
Ekonomienheten har lämnat ett förslag till yttrande över rapporten.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner svaret på
revisionens rapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport 2016”
(Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2016-10-24).
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FORTS. ÄRENDE 11
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna svaret på revisionens rapport Översiktlig granskning av
delårsrapport 2016.

ÄRENDE 12

Kl. 10:00

Verksamhetsbesök: Bållebergets förskola.
Kommunstyrelsen genomför ett verksamhetsbesök på Bållebergets
förskola i Bergsjö.

ÄRENDE 13
Förslag till ny avfallstaxa.
Sammanfattningsvis föreslås att avfallstaxan justeras för att styra mot
en minskad miljöbelastning i avfallshanteringen. Avfallstaxan förändras
till att delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift samt
tilläggsavgifter. Grundavgiften beräknas på antal hushåll och den
rörliga avgiften styrs av storleken på kärl. Detta kommer att innebära
att avgifterna kommer skifta, några blir dyrare och några blir billigare.
Tilläggsavgifter är ytterligare tjänster som inte ingår i den rörliga
tömningsavgiften.
Renhållningschef Anders Tellin och teknik- och miljöhandläggare Anna
Heijbel föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Avfall och återvinning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den
nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2017. Kommunfullmäktige
beslutar att nu gällande renhållningstaxa upphör att gälla när den nya
träder i kraft (Anna Heijbels tjänsteutlåtande 2016-11-23).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta den nya avfallstaxan att gälla från 1 april 2017.
2. Den nu gällande renhållningstaxa upphör att gälla när den nya
träder i kraft.
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ÄRENDE 14
Direktiv för planområdet i Morängsviken.
Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för området
Morängen, del av Stocka 3:21. Området är utpekat som ett så kallat
LIS-område.
Området har ett attraktivt läge vid Morängsviken, inom området finns
ett antal sjöbodar samt en stenpir som ger skydd för en mindre
småbåtshamn.
Detaljplanen innehåller byggrätter för olika typer av bostäder,
friliggande småhus, radhus och flerbostadshus.
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
Området kommer få kommunalt vatten och avlopp och
anslutningsavgifter betalas enligt vid varje tillfälle gällande taxa.
Under vår/försommar 2017 så kommer en lantmäteriförrättning att
genomföras i Morängsviken. Innan den är avslutad kan kommunen inte
fastsätta priser på enskilda tomter.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Plan och byggenheten föreslår att kommunstyrelsen fastställer att
utgångspriset per tomt för de friliggande tomterna hamnar i spannet
550 000 kr för de som ligger närmast stranden och ned till 250 000 för
tomterna närmast infarten till området. För radhusen fastställa att priset
vid försäljning till exploatör blir 125 000 – 150 000 per hus. För
flerbostadshusen fastställs priset till 500 kr/kvm BTA. Den alternativa
kalkylen beräknar priset på de nya tomterna i övre delen av området till
250 000 styck och i det mellersta området har det räknats på ett
snittpris av 300 000 (Ola Tollins tjänsteutlåtande 2016-11-21).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa att utgångspriset per tomt för de friliggande tomterna hamnar
i spannet 550 000 kronor för de som ligger närmast stranden och ned
till 250 000 kronor för tomterna närmast infarten till området. För
radhusen fastställa att priset vid försäljning till exploatör blir 125 000150 000 kronor per hus. För flerbostadshusen fastställs priset till 500
kr/kvm BTA (bruttototal area).
Den alternativa kalkylen beräknar priset på de nya tomterna i övre
delen av området till 250 000 kronor styck och i det mellersta området
har det räknats på ett snittpris av 300 000 kronor.
Priserna exkluderar avgifter för vatten och avlopp samt fiber.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-12-08

9 (19)

ÄRENDE 15
Inriktningsbeslut: Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs
kommun.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2016 valdes en styrgrupp
för förstudien för Fiskevårdsprojektet. Med syfte att ge denna
styrgrupp, och det övriga fiskevårdsarbetet som bedrivs inom
kommunen, ett tydligare mål att sträva mot samt förankra detta arbete
politiskt har en uppdragsbeskrivning tagit fram.
Enheten Infrastruktur och miljöutveckling har utarbetat ett förslag till
inriktningsbeslut för Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun
innehållande en uppdragsbeskrivning för kommunens fiskevårdsarbete.
Beslutsunderlag
Infrastruktur och miljöutveckling föreslår att fullmäktige beslutar anta
förslag till Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun, såsom
ett inriktningsbeslut och godkänna att förslagets uppdragsbeskrivning
ska vara vägledande för kommunens fortsatta fiskevårdsarbete
tillsammans med kommunens fiskevårdsplan. Förslaget tar inte
ställning till hur fiskevårdsarbetet ska finansieras (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2016-10-15).
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar tillägga följande i bilaga 1 Inriktningsbeslut,
efter första stycket: Vid eventuella intressekonflikter ska dock i första
hand miljöåterställning och förbättrade möjligheter till ökad biologisk
mångfald prioriteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun,
såsom ett inriktningsbeslut och godkänna att förslagets
uppdragsbeskrivning ska vara vägledande för kommunens fortsatta
fiskevårdsarbete tillsammans med kommunens fiskevårdsplan med
följande tillägg i bilaga 1 Inriktningsbeslut, efter första stycket: Vid
eventuella intressekonflikter ska dock i första hand miljöåterställning
och förbättrade möjligheter till ökad biologisk mångfald prioriteras.
Förslaget tar inte ställning till hur fiskevårdsarbetet ska finansieras.
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ÄRENDE 16
Redovisning sjukskrivningstal för kommunen och Nordanstigs
Bostäder AB.
I samband med delårsbokslut 2016 för Nordanstigs kommun, i
redovisningen av sjukskrivningstal, efterfrågades en redovisning av
kommunens och Nordanstigs Bostäder AB:s sjukskrivningstal.
HR-specialist Sarah Faxby-Bjerner föredrar redovisningen.

ÄRENDE 17
Personalpolicy för medarbetare i Nordanstigs kommun.
Uppdraget att förnya och samordna våra policydokument har pågått
sedan 2014.
Under våren 2015 tillkom en ny AFS (2015:4) gällande organisatorisk
och social arbetsmiljö som till viss del skulle påverka våra rutiner. Detta
gjorde att arbetet lades på is, till dess att det nya regelverket och dess
tillämpningar var på plats.
Förslag att kommunen ska tillämpa rökfri arbetstid, är ett förslag från
KS sedan 2011 som i så fall träder ikraft i och med antagandet av ny
Personalpolicy.
HR-specialist Sarah Faxby-Bjerner och personalchef Maritta Rudh
föredra ärendet.
Beslutsunderlag
Personalenheten föreslår att anta ny personalpolicy som ersätter
tidigare personalpolitiska riktlinjer, arbetsmiljöpolicy och alkohol- och
drogpolicy samt förtydligar arbetet med vår gemensamma värdegrund,
jämställdhet, likabehandling, arbetsmiljö, kränkande särbehandling,
ledarskap, medarbetarskap, lönebildning, samverkan samt
arbetsmiljömål (Sarah Faxby-Bjerners tjänsteutlåtande 2016-11-03).
Yrkanden
Monica Olsson (S), med bifall av Stig Eng (C) yrkar bifall till
verksamhetens förslag samt att en redaktionell översyn av dokumentet
genomförs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 17
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till verksamheten att genomföra en redaktionell översyn av
dokumentet.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta ny personalpolicy som ersätter tidigare personalpolitiska riktlinjer,
arbetsmiljöpolicy och alkohol- och drogpolicy samt förtydligar arbetet
med vår gemensamma värdegrund, jämställdhet, likabehandling,
arbetsmiljö, kränkande särbehandling, ledarskap, medarbetarskap,
lönebildning, samverkan samt arbetsmiljömål.

ÄRENDE 18
Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen.
Fullmäktige har i § 95/2016-09-05 beslutat att justera den politiska
organisationen genom att inrätta en social myndighetsnämnd att gälla
från 1 januari 2017.
Nya reglementen för sociala myndighetsnämnden och
kommunstyrelsen har upprättats och antagits av fullmäktige.
Uppdraget att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt
Socialtjänstlagen (SoL), med kompletterande tvångslagstiftning och
följdlagar jämte familjerättslig lagstiftning, har därmed flyttats från
kommunstyrelsen till den nya sociala myndighetsnämnden.
Med anledning av denna ändring i kommunstyrelsens uppdrag behöver
delegationsordningen revideras.
Förslag till beslut
Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslag till ny
delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och med
1 januari 2017 (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2016-12-01).
Nu gällande delegationsordning finns på kommunens intranät under
Riktlinjer. Den skickas även ut per e-post. Om ni vill ha den i
pappersform vänligen kontakta Eva Engström.
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ÄRENDE 19
Upphävande av kommunstyrelsens myndighetsutskott.
Fullmäktige har i § 95/2016-09-05 beslutat att justera den politiska
organisationen genom att inrätta en social myndighetsnämnd att gälla
från 1 januari 2017.
Uppdraget att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt
Socialtjänstlagen (SoL), med kompletterande tvångslagstiftning och
följdlagar jämte familjerättslig lagstiftning, har därmed flyttats från
kommunstyrelsen till den nya sociala myndighetsnämnden.
Med anledning av denna ändring i kommunstyrelsens uppdrag bör
kommunstyrelsen upphäva myndighetsutskottets uppdrag.
Förslag till beslut
Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar att från och med
1 januari 2017, upphäva myndighetsutskottets uppdrag och entlediga
utsedda ledamöter och ersättare (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2016-12-01).

ÄRENDE 20
Skolpeng 2017.
Kommunstyrelsen har att fastställa skolpengen för 2017 när det gäller
grundskola, förskola, fritidshem och förskoleklass till andra kommuner,
friskolor och friförskolor samt barnomsorgspeng till annan pedagogisk
verksamhet.

ÄRENDE 21
Utredningsuppdrag om särskilda boenden (SÄBO.
Fullmäktige har i § 107/2016 lämnat ett uppdrag till kommunstyrelsen
att skyndsamt genomföra en förutsättningslös utredning om framtida
särskilda boenden, samt ta fram alternativ för att använda mer än ett
särskilt boende i Nordanstig.
Kommunstyrelsens beslut blev 2016-10-18 § 250 att uppdra till
omsorgsutskottet att bereda ärendet och återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning om två månader.
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FORTS. ÄRENDE 21
Omsorgsutskottet diskuterade ärendet vid sitt sammanträde
2016-10-26 § 64.
Omsorgsutskottets beslut blev 2016-11-07 § 67:
Uppdra till förvaltningen att:
räkna på cirka 100 stycken särskilda boendeplatser,
göra en fördjupad analys av Bergesta särskilt boende i Gnarp och
Hagängsgården särskilt boende i Harmånger.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidare avvakta med utredningen om
särskilda boenden med motivering:
För att kunna komma vidare i översynen av omsorgsboenden och
konsekvenser är det omsorgsutskottets samlade mening att minst ett
trygghetsboende snarast komma till utförande.
Helhetssynen och kopplingen mellan trygghetsboende och särskilt
boende är nödvändiga att belysa innan investeringsbeslutet fattas.

ÄRENDE 22
Förslag till reviderade regler för Drift- och underhållsbidrag.
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av vissa föreningsbidrag
samt kommunstyrelsens Projekt- och Visionsbidrag ska genomföras.
Utifrån de synpunkter som har lämnats från politiken vid olika tillfällen
har verksamheten utarbetat förslag till mindre justeringar i reglerna.
För att ändringarna ska kunna gälla från och med 2017 är det
angeläget att justeringarna kan antas före årsskiftet.
Kommunsekreterare Eva Engström föredrar ärendet.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar förslag till hänvisningar enligt
lag om vissa kommunala befogenheter (2019:47).
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
reviderade regler för Drifts- och underhållsbidrag att gälla från och med
1 januari 2017 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-11-11).
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FORTS. ÄRENDE 22
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till reviderade regler för Drifts- och underhållsbidrag att
gälla från och med 1 januari 2017.
Komplettera förslaget med en hänvisning till lag om vissa kommunala
befogenheter (2019:47).

ÄRENDE 23
Förslag till reviderade regler för Spontankassan.
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av vissa föreningsbidrag
samt kommunstyrelsens Projekt- och Visionsbidrag ska genomföras.
Utifrån de synpunkter som har lämnats från politiken vid olika tillfällen
har verksamheten utarbetat förslag till mindre justeringar i reglerna.
För att ändringarna ska kunna gälla från och med 2017 är det
angeläget att justeringarna kan antas före årsskiftet.
Kommunsekreterare Eva Engström föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
reviderade regler för Spontankassan att gälla från och med 1 januari
2017 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-11-11).
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar att bidrag ur Spontankassan endast ska
kunna sökas i förväg.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande finner det
antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till reviderade regler för Spontankassan att gälla från och
med 1 januari 2017.
Förslaget ska kompletteras med texten att bidrag ur Spontankassan
endast kan sökas i förväg.
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ÄRENDE 24
Förslag till reviderade regler för Hyresbidrag.
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av vissa föreningsbidrag
samt kommunstyrelsens Projekt- och Visionsbidrag ska genomföras.
Utifrån de synpunkter som har lämnats från politiken vid olika tillfällen
har verksamheten utarbetat förslag till mindre justeringar i reglerna.
För att ändringarna ska kunna gälla från och med 2017 är det
angeläget att justeringarna kan antas före årsskiftet.
Kommunsekreterare Eva Engström föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
reviderade regler för Hyresbidrag att gälla från och med 1 januari 2017
(Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-11-11).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till reviderade regler för Hyresbidrag att gälla från och med
1 januari 2017.
Komplettera förslaget med en hänvisning till lag om vissa kommunala
befogenheter (2019:47).

ÄRENDE 25
Förslag till reviderade regler för Projekt- och Visionsbidrag.
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av vissa föreningsbidrag
samt kommunstyrelsens Projekt- och Visionsbidrag ska genomföras.
Utifrån de synpunkter som har lämnats från politiken vid olika tillfällen
har verksamheten utarbetat förslag till mindre justeringar i reglerna.
För att ändringarna ska kunna gälla från och med 2017 är det
angeläget att justeringarna kan antas före årsskiftet.
Kommunsekreterare Eva Engström föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
reviderade regler för Projekt- och Visionsbidrag att gälla från och med
1 januari 2017 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-11-11).
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FORTS. ÄRENDE 25
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till reviderade regler för Projekt- och Visionsbidrag att gälla
från och med 1 januari 2017.

ÄRENDE 26
Avsägelse från politiskt uppdrag, Per-Åke Kardell (C).
Per-Åke Kardell (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
omsorgsutskottet.
Kommunstyrelsen har att godkänna Per-Åke Kardells avsägelse samt
välja ny ledamot i omsorgsutskottet för återstoden av mandatperioden
2015-2018.

ÄRENDE 27
Ombud till bolagsstämma för Nordanstigs
Kommunfastigheter AB.
Kommunstyrelsen har att utse ombud med ersättare till bolagsstämmor
för Nordanstigs Kommunfastigheter AB för återstoden av
mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 28
Sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsens utskott.
Sammanträdesdagar för 2017 för ledningsutskottet, utbildningsutskottet
och omsorgsutskottet behöver fastställas.
Förslag till beslut
Utbildningsutskottet
23 januari
20 februari
20 mars
24 april
22 maj
19 juni
21 augusti
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FORTS. ÄRENDE 28
18 september
23 oktober
20 november
18 december
Ledningsutskottets sammanträdesdagar:
24 januari
21 februari
21 mars
25 april
23 maj
20 juni
22 augusti
19 september
24 oktober
21 november
19 december
Omsorgsutskottets sammanträdesdagar:
25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
23 augusti
20 september
25 oktober
22 november
20 december

ÄRENDE 29
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Förvaltningen lämnar rapport gällande ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal.
Kvartalsrapport 3/2016 gällande socialtjänstlagen, individ- och
familjeomsorg (IFO):
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: JA, två ärenden rörande familjehem för person född 1998 samt
kontaktfamilj för person född 2001.
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FORTS. ÄRENDE 29
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj för person född 2004.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 3/2016 till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och
familjeomsorg (IFO).

ÄRENDE 30
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Teknisk handläggare Helena Malmqvist:
Bostadsanpassningsbidrag november 2016.
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd nr 7/2016
Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för november 2016.
Nya tillsvidareanställda per november 2016.
Ledningsutskottets protokoll §§ 205-232/2016.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 98-107/2016.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 66-76/2016.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 290-310/2016.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 31
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Hälsingerådet 2016-10-05.
MittSverige Vatten AB: 2016-11-03.
Rapport Internkontroll 2016.
Internkontrollplan 2017.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2016-11-10.
Övrigt
Minnesanteckningar från fiskevårdsmöte 2016-10-04.
Skrivelse ang behovet av fyrfältsväg E4 Kongberget-Gnarp.
Telias svar på kommunensskrivelse med anledning av släckning av
kopparnätet i Nordanstigs kommun.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 32
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

