NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kulturhuset Bergsjögården.

Tid:

Måndag 6 mars 2017 kl. 18:00.

1.

Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och
plats för protokollets justering.

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Information från verksamheten:
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.

4.

Information från verksamheten:
Ny Översiktsplan.

5.

Information från verksamheten:
Utbildning.

6.

Ledamöternas frågestund.

7.

Åtgärder enligt Förvaltningsplan 2016-2021 för
Bottenhavets vattendistrikt.

8.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Christoffer
Johansson (S).

9.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Monica Olsson (S).

10.

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Jonsson (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Sigbritt Persson (S) och Helena Andersson (M).

ÄRENDE 2
Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.

ÄRENDE 3
Information från verksamheten: Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman och verksamhetschef
Anders Zetterlund besöker fullmäktige och informerar om
verksamheten i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.

ÄRENDE 4
Information från verksamheten: Ny Översiktsplan.
Tf stadsarkitekt Ola Tollin besöker fullmäktige och informerar om det
pågående arbetet med den nya Översiktsplanen för Nordanstigs
kommun.

ÄRENDE 5
Information från verksamheten:
Verksamhetschef Eva Fors besöker fullmäktige och informerar om
Samverkan Bästa skolan.
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ÄRENDE 6
Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i
kommunens bolag.

ÄRENDE 7
Åtgärder enligt Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt.
Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt beslutade den
15 december 2016 om en Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt, med tillhörande Åtgärdsprogram 2016-2021, och om
miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenförekomster i
distriktet. Förvaltningsplanen är uppdelad i fem delar och del 4
innehåller åtgärdslistan med åtgärder riktade till myndigheter och
kommuner. Åtta av dessa åtgärder är riktade till kommuner och enligt
miljöbalken ansvarar kommunen för att vidta dessa åtgärder.
Beslutsunderlag
1. Teknik och miljöutveckling föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till berörda kontor, enheter och bolag att inom utsatt tid
vidta de administrativa åtgärder som krävs för att kommunen ska
genomföra Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (Andreas
Johanssons tjänsteutlåtande 2016-12-28).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till
kommunens verksamheter och bolag att inom utsatt tid vidta de
administrativa åtgärder som krävs för att kommunen ska
genomföra Vattenmyndighetens åtgärdsprogram
(ledningsutskottets protokoll § 4/2017).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Uppdra till kommunens verksamheter och bolag att inom utsatt tid vidta
de administrativa åtgärder som krävs för att kommunen ska genomföra
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.
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ÄRENDE 8
Avsägelse från politiskt uppdrag, Christoffer Johansson (S).
Christoffer Johansson (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Fullmäktige har att godkänna Christoffer Johanssons avsägelse samt
välja ny ledamot i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, ny
ledamot i styrelsen för Nordanstig Vatten AB samt ny ersättare i
styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB. Valen avser återstoden av
mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 9
Avsägelse från politiskt uppdrag, Monica Olsson (S).
Monica Olsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FoU-Välfärd,
RegNet och HelGe.
Fullmäktige har att godkänna Monica Olssons avsägelse samt välja ny
ledamot i den gemensamma nämnden för återstoden av
mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 10
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
kommunen skyldig att rapportera till kommunfullmäktige när gynnande
beslut enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med
gynnande beslut aves ett beslut om en beviljad insats.
Förvaltningen lämnar rapport gällande ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal.
Kvartalsrapport 3/2016 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS:
Finns gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader från
beslutsdatum? Svar: JA


två ärenden rörande LSS § 9.6 Kortidsvistelse



ett ärende rörande LSS § 9.4 kontaktperson



Tre ärenden rörande SoL 4 kapitlet 1§ särskilt boende
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FORTS. ÄRENDE 10
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott? Svar: Nej.
Kvartalsrapport 4/2016 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS:
Finns gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader från
beslutsdatum? Svar: JA


sex ärenden rörande SoL 4 kapitlet 1§ särskilt boende



två ärenden rörande SoL 4 kapitlet 1§ kontaktperson



två ärenden rörande LSS § 9.6 Kortidsvistelse

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott? Svar: Nej.
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
kvartalsrapport 3/2016 och 4/2016 till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL och LSS
(omsorgsutskottets protokoll § 3/2017).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 3/2016 och 4/2016 till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL och LSS.

