NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen Harmånger.

Tid:

Måndag 25 oktober 2004 kl. 19:00.

1.

Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för
protokollets justering.

2.

Information från kommunrevisionen.

3.

Allmänhetens frågestund.

182/2004

4.

Delårsbokslut 2 per augusti 2004.

392/2004

5.

Skattesats 2005.

393/2004

6.

Redovisning av ej avslutade motioner.

197/2004

7.

Information.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103
eller e-post: eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Charlotte Klötz
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.

ÄRENDE 2
Information från kommunrevisionen.
Kommunens revision besöker fullmäktige och berättar om
revisionsprocessen och planerade granskningar i kommunens
verksamheter.

ÄRENDE 3

182/2004

Allmänhetens frågestund.

ÄRENDE 4

392/2004

Delårsbokslut 2 per augusti 2004.
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till delårsbokslut per augusti
2004 med prognos 2 gällande Nordanstigs kommun och Nordanstigs
Bostäder AB.
Delårsbokslutet visar ett resultat per augusti på 10 988 tkr att jämföra
med delårsresultatet 2003 vid samma tidpunkt 3 232 tkr.
Prognos 2 i delårsbokslutet per augusti 2004 visar ett prognostiserat
årsresultat på 4 229 att jämföra med det prognostiserade årsresultatet
2003 -2 451 tkr.
Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen fastslår att
ramtilldelningen inklusive de anpassningskrav nämnderna tilldelats
2004 skall hållas och att nödvändiga åtgärder skall vidtas samt
redovisas.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar delårsbokslutet för
kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar delårsbokslutet för
kommunen som helhet och Nordanstigs Bostäder AB.
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FORTS. ÄRENDE 4
Redaktionella ändringar redovisas på sidan 21 i delårsbokslutet samt
ett tillägg enligt styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB.
Historik
Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner
delårsrapport per 2004-08-31 samt prognos 2 gällande Nordanstigs
kommun och Nordanstigs Bostäder AB. Uppdra till nämnderna att de
vidtar samt redovisar nödvändiga åtgärder för att hålla sig inom
respektive nämnds ramtilldelning inklusive de anpassningskrav
nämnderna tilldelades 2004 (se budgetberedningens protokoll
§ 16/2004).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar att även Nordanstigs Bostäder AB ska redovisa
inför kommunstyrelsen ett åtgärdsprogram för att nå ett bättre resultat.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till nämnderna att vidta samt redovisa nödvändiga åtgärder
för att hålla sig inom respektive nämnds ramtilldelning inklusive de
anpassningskrav nämnderna tilldelades 2004.
2. Nordanstigs Bostäder AB ska redovisa inför kommunstyrelsen ett
åtgärdsprogram för att nå ett bättre resultat.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna delårsrapport per 2004-08-31 samt prognos 2 gällande
Nordanstigs kommun och Nordanstigs Bostäder AB.
Reservationer
Ove Wallberg (m) och Håkan Larsson (m) reserverar sig mot beslutet.
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393/2004

Skattesats 2005.
Fullmäktige ska fastställa den kommunala skattesatsen för år 2005.
Nuvarande skattesats är 22:40 kronor/skattekrona.
Yrkanden
Sven Åke Eriksson (c) yrkar oförändrad skattesats.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesatsen för år 2005 till 22:40 kronor/skattekrona.

ÄRENDE 6

197/2004

Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 31 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.

ÄRENDE 7
Information.

