NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 16 februari 2009 kl. 19:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Information och debatt om kommunens
flyktingmottagning.

4.

Omfördelning budget 2009.

5.

Förslag till nya taxor inom barnomsorgen.

6.

Rättelse: Nya va-taxor för 2009.

7.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Kjell Flodin (s)

8.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Petra Frelin Dahlgren (m)

9.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Britt Sjöberg (s)

10.

Plan för fullmäktige 2009.
Närradion direktsänder sammanträdet via internet
www.radionordanstig.com
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller
e-post: eva.engstrom@nordanstig.se
Yvonne Kardell
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Anders Broberg (c) och Sven-Erik Sjölund (s).

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 och debatt om kommunens flyktingmottagning.
Nordanstigs kommuns avtal om flyktingmottagning går ut vid årsskiftet
2009/2010. Hur ska kommunen fortsätta arbetet?
Hur ska kommunen arbeta med flyktingmottagning nu och i framtiden?
Förvaltningen informerar om verksamheten i kommunens
flyktingmottagning, därefter öppnas för frågor och debatt.

ÄRENDE 4
Omfördelning budget 2009.
Följande omföringar mellan nämnder bör justeras i budget 2009
avseende personal som budgeterats inom Kommunstyrelsen,
Lednings- och näringslivskontoret men placerats inom Omsorg och
Lärandenämnden, Verksamhetsstöd på grund av omorganisation.
Kommunstyrelsen
Lednings- och näringslivskontoret minskas kostnader med

368 000 kr

Omsorg & Lärandenämnden
Verksamhetsstöd ökas kostnader med

368 000 kr
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen minskar ramen för
Lednings- och näringslivskontoret 368 tkr till ny nettokostnadsram
22 461 tkr. Ramen för samhällsbyggnadskontoret kvarstår på
21 304 tkr (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2008-01-22).
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att
föreslå fullmäktige genomföra följande överföringar mellan nämnderna
Omsorg & Arbetsmarknadsnämnden
ökas kostnader med
368 000 kr
Kommunstyrelsen
minskas kostnader med
368 000 kr
Ny ram för kommunstyrelsens verksamheter inkl kpk
Intäkter
34 208 tkr
Kostnader
77 973 tkr
Nettokostnad
43 765 tkr
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2008-01-22).
Kommunstyrelsens beslut
Minska ramen för Lednings- och näringslivskontoret med 368 tkr till ny
nettokostnadsram 22 461 tkr. Ramen för samhällsbyggnadskontoret
kvarstår på 21 304 tkr.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Genomföra följande överföringar mellan nämnderna:
För omsorgs- lärandenämnden ökas kostnaderna med 368 000 kr.
För kommunstyrelsen minskas kostnaderna med 368 000 kr.
Ny ram för kommunstyrelsens verksamheter inkl. kapitalkostnader.
Intäkter
34 208 tkr
Kostnader
77 973 tkr
Nettokostnad
43 765 tkr

ÄRENDE 5
Förslag till nya taxor inom barnomsorgen.
Utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till nya taxor
och avgifter 2009 för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg (fritids) och
förskoleavgift för barn med rätt till allmän förskola, avgift
arbetslöshetsplats/föräldrarledighetsplats samt kriterierna för
avgiftsgrundande inkomst.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2009-02-04

4 (6)

FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar förslag
till taxor och avgifter i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg (fritids)
och förskoleavgift för barn med rätt till allmän förskola, avgift
arbetslöshetsplats/föräldraledighetsplats samt kriterierna för
avgiftsgrundande inkomst, att gälla från och med 2009-01-01 (enligt
sidan 5 i förslaget till tillämpningsregler). (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 171/2008)
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till taxor och
avgifter i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg (fritids) och
förskoleavgift för barn med rätt till allmän förskola, avgift
arbetslöshetsplats/föräldraledighetsplats samt kriterierna för
avgiftsgrundande inkomst, att gälla från och med 2009-01-01, enligt
sidan 5 i förslaget till tillämpningsregler (arbetsutskottets protokoll
§ 2/2009).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till taxor och avgifter i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg
(fritids) och förskoleavgift för barn med rätt till allmän förskola, avgift
arbetslöshetsplats/föräldraledighetsplats samt kriterierna för
avgiftsgrundande inkomst, att gälla från och med 2009-01-01, enligt
sidan 5 i förslaget till tillämpningsregler.

ÄRENDE 6
Rättelse: Nya va-taxor för 2009.
Fullmäktige har i § 92/2008 beslutat om nya va-taxor för 2009.
Beslutsdelen om anläggningsavgfter formulerades enligt följande:
Anläggningsavgifter
Bebyggd fastighet
Avgiften för anslutningen till allmänna vatten- och avloppsnätet kvarstår
på samman nivå som år 2007:
100 000 kronor inklusive moms för Vatten och Spillvatten.
Rättelse: Avgiften ska kvarstå på samma nivå som år 2008.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 3/2009.
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Justera beslutsdelen om anläggningsavgifter i fullmäktiges beslut om
nya va-taxor, kf § 92/2008, enligt följande:
Anläggningsavgifter
Bebyggd fastighet
Avgiften för anslutningen till allmänna vatten- och avloppsnätet kvarstår
på samman nivå som år 2008:
100 000 kronor inklusive moms för Vatten och Spillvatten.

ÄRENDE 7
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Kjell Flodin (s) avsäger sig sina politiska uppdrag som ledamot i
omsorgs- och lärandenämnden och som ersättare i fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Kjell Flodins avsägelse samt välja ny
ledamot i omsorgs- och lärandenämnden. Fullmäktige ska även hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för ny ersättare i fullmäktige
för socialdemokraterna.

ÄRENDE 8
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Petra Frelin Dahlgren (m) avsäger sig sina politiska uppdrag som
ledamot i fullmäktige och som ledamot i omsorgs- och
lärandenämnden.
Fullmäktige har att godkänna Petra Frelin Dahlgrens avsägelse samt
välja ny ledamot i omsorgs- och lärandenämnden. Fullmäktige ska
även hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för ny ledamot i
fullmäktige för moderaterna.
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ÄRENDE 9
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Britt Sjöberg (s) avsäger sig sina politiska uppdrag som ledamot i
fullmäktige och som ledamot i utbildnings- och kulturnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Britt Sjöbergs avsägelse samt välja ny
ledamot i utbildnings- och kulturnämnden. Fullmäktige ska även hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för ny ledamot i fullmäktige för
socialdemokraterna.

ÄRENDE 10
Plan för fullmäktige 2009.
Fullmäktiges presidium har fått uppdraget att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2009.
Förslag till beslut
Godkänna informationen.

