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Exp:
De valda

KF § 30

Dnr 2004/063 102

Anmälan av länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ledamot/ersättare
i kommunfullmäktige i Orust kommun
Länsstyrelsen utser den 7 maj 2004 Håkan Smedja till ny ledamot och Marianne
Hedenberg till ny ersättare för Vänsterpartiet för tiden till och med den 31 oktober
2006.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
De valda

KF § 31

Dnr 2004/063 102

Anmälan av länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ledamot/ersättare
i kommunfullmäktige i Orust kommun
Länsstyrelsen utser den 7 maj 2004 Folke Hagstedt till ny ledamot och Karl
Frithiofson till ny ersättare för Arbetarpartiet Socialdemokraterna för tiden till och
med den 31 oktober 2006.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden

KF § 32

2004/005 094

Redovisning av barn- och utbildningsnämndens verksamhet
Nämndens ordförande och förvaltningschef föredrog verksamheten och svarade
på frågor.
Organisationen omfattar ca 3.100 elever/barn, ca 700 anställda och har en budget
på 261 mkr. Verksamheten omfattar:
-

Barnomsorg, förskola, skolbarnomsorg
Förskoleklasser, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och
musikskola
Biblioteksverksamheten
Allmänkulturell verksamhet
Fritidsverksamhet och stöd till föreningslivet.

Dessutom föredrogs verksamhetens mål, aktiviteter, måluppfyllelse, arbetsmiljö
och hur framtiden ser ut.
__________
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden

KF § 33
KS § 70

Dnr 2004/100 600

Kvalitetsredovisning av barn- och utbildningsverksamheten 2003
Av förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet framgår bl a att varje
kommun senast den 1 maj varje år skall upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning
för föregående kalenderår. Kommunens kvalitetsredovisning skall bygga på
skolornas kvalitetsredovisningar och innehålla en bedömning av i vilken mån de
nationella målen för utbildningen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka
åtgärder kommunen avser att vidta om målen inte har uppnåtts.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2004-04-19 att föreslå
kommunfullmäktige fastsälla förslaget till kvalitetsredovisning för 2003.
__________
Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa barn- och
utbildningsnämndens förslag till kvalitetsredovisning för 2003.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Gunilla Josefssons förslag.
__________

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
___________
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Exp:
Ekonomienheten
Tekniska enheten

KF § 34
KS § 64

Dnr 2001/197 041

Justering av budgetram för byggande av VA-ledningar Henån - Ellös
Kommunfullmäktige beslutade - i samband med antagande av budget för
2002 – 2001-11-15 § 87 att bevilja ett anslag om 35 900 tkr för byggande av
rubricerad VA-ledning.
Rubricerade projekt har varit ute på anbud.
Efter genomgång av inkomna anbud konstateras att ramen från 2001-11-15 för
projektet behöver höjas till 45 460 000 kr
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att justera kostnaden i investeringsbudgeten från 35 900 000 kr till 45 460 000 kr,
medel till ändamålet 9 560 000 kr genom upptagande av långfristigt lån.
__________
Eva Magnusson yrkar återremiss för besvarande av särskilda frågor.
Christer Tobiasson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som vill att
ärendet avgörs idag röstar ja. Den som vill att ärendet återremitteras röstar nej.
Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
___________
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Exp:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

KF § 35
KS § 66
AU § 59

Dnr 2004/093 042

Antagande av budgetramar för år 2005
Föreligger av budgetberedningen utarbetat förslag till budgetramar för år 2005
daterat 2004-05-05.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande förslag till budgetramar för år 2005 med tillhörande
kommentarer och specifikationer, och
att höja utdebiteringen för 2005 med 50 öre till 21:89/skattekrona, samt
att bemyndiga kommunstyrelsen att om så erfordras, p g a nya ekonomiska
omständigheter, göra justeringar i dessa ramar.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
Sven Sundkvist med instämmande av Holger Formgren, Bengt Johansson m fl
föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet för klargörande av vad
som ska sparas och tas bort.
Bo Andersson och Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Ordföranden förklarar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: ”Den som bifaller
meningen att avgöra ärendet i dag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har
kommunstyrelsen bifallit Sven Sundkvists förslag om återremiss.
Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således meningen att avgöra ärendet på dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
Sven Sundkvist, Holger Formgren, Claes Nordevik, Ingemar Martinsson och
Bengt Johansson reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet.
__________
Roger Hansson med instämmande av Lars-Olof Hermansson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kristina Svensson med instämmande av Eva Magnusson m.fl. yrkar återremiss för
redovisning av besparingar.
Bengt Johansson med instämmande av Holger Formgren m.fl. yrkar att
fullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till budgetramar för år 2005
med tillhörande kommentarer och specifikationer som inriktning för fortsatt
budgetarbete inom nämnderna och styrelsen, samt att avvakta med höjning av
utdebitering för 2005 tills ”Framtida Orust” –gruppen arbetat fram ett
åtgärdsprogram innan budgetbeslutet i november.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. Omröstning begärs. Följande
omröstningsproposition fastställs: Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja.
Den som vill att ärendet återremitteras röstar nej Vid omröstningen avges 34 jaröster och 5 nej-röster. Hur var och röstat framgår av bilagda
omröstningsprotokoll.
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Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet skall avgöras idag.
Fullmäktigegrupperna för Miljöpartiet och Vänsterpartiet avger skriftlig
reservation enligt bilaga.
Ordföranden finner därefter att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens
förslag. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som
bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Bengt Johanssons
förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 13 nej-röster samt 5
avstår från att rösta. Hur var och en röstat framgår av bilagda
omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktigegrupperna för Centern och Folkpartiet reserverar sig till förmån för
eget förslag.
__________

10

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2004-05-27

Exp:
Stiftelsen Orustbostäder
Ekonomienheten

KF § 36
KS § 69

Dnr 2004/101 275

Kommunal borgen för Stiftelsen Orustbostäder
Stiftelsen Orustbostäder ansöker 2004-04-16 om kommunens borgen avseende lån
på 8 mkr till nybyggnad av flerbostadshus på Svanesund 2:122 - 2:125.
__________
Bengt Johansson och Sven Sundkvist föreslår kommunfullmäktige besluta att
såsom för egen skuld ingå borgen om 8 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och
kostnader för Stiftelsen Orustbostäders låneförpliktelser avseende uppförande av
flerbostadshus på Svanesund 2:122 – 2:125.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Bengt Johanssons förslag.
___________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
___________
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Exp:
Alkoholhandläggaren
Ekonomienheten
OKFS

KF § 37
KS § 71
AU § 48

Dnr 2004/094 702

Revidering av tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Nuvarande tillsynsavgifter antogs av kommunfullmäktige 1999-08-26 § 71.
Kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet föreslår i skrielse 2004-03-24 en
höjning och annan konstruktion av avgiften. Höjningen är föranledd av att
kostnaderna i verksamheten inte täcks av intäkterna.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med ikraftträdande 2004-07-01 med ändring av sitt beslut 1999-08-26 § 77 i
den delen som avser tillsynstaxan anta en fast tillsynsavgift för restauranger och
dylikt om 1 200 kronor/år för samtliga.
___________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med ikraftträdande 2004-07-01 med ändring av sitt beslut 1999-08-26 § 77 i
den delen som avser tillsynstaxan anta en fast tillsynsavgift för restauranger och
dylikt om 1 200 kronor/år för samtliga, innebärande att taxan för tillsyn i sin
helhet får följande utseende:
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Kostnad per tillstånd exkl evenemang: 1 200 kr samt avgift beroende på
alkoholomsättningen.
Årsomsättning kr

100 001
250 001
500 001
1 000 001
2 000 001

-

Avgift kr
100 000
250 000
500 000
1 000 000
2 000 000
4 000 000

1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000

__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Motionären

KF § 38
KS § 74
AU § 53

Dnr 2004/068 091

Motion om attraktiv tomtmark i Svanesundsområdet
I motion 2004-03-10 förslår Claes Nordevik, Folkpartiet kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att inleda förhandlingar med nuvarande
markägare till Halsenabb beträffande ett förvärv av området för att därigenom få
till stånd en möjlighet att anlägga område med exklusiva tomter med därtill
hörande småbåtshamn och friluftsbad.
__________
Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det
i PM 2004-04-15 anförda avslå motionen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Gunilla Josefssons förslag.
__________
Claes Nordevik föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen
uppdra till kommunstyrelsen att inleda förhandlingar med nuvarande markägare
till Halsenabb beträffande ett förvärv av området för att därigenom få till stånd en
möjlighet att anlägga område med exklusiva tomter med därtill hörande
småbåtshamn och friluftsbad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Holger Formgren yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

14

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2004-05-27

Exp:
Motionären

KF § 39
KS § 75
AU § 54

Dnr 2004/052 091

Motion om sparkrav i budgeten med åtföljande åtgärder som
resultatkontrakt
I motion 2004-02-16 föreslår Holger Formgren, Folkpartiet kommunfullmäktige
besluta att införa sparkrav på 10 milj kronor efter att hänsyn tagits till tidigare års
förluster, och att uppdra till kommunstyrelsen göra en översyn av den politiska
organisationen och dess ansvar för verksamhetens innehåll, kostnader och kvalitet,
och att uppdra till kommunstyrelsen upprätta ett resultatkontrakt mellan varje
resultatenhetschef och dennes överordnade – genom att starta med kommunchefen
och sedan fortsätta nedåt i organisationen tills alla väsentliga delar är säkrade med
ett resultatkontrakt, samt att återrapportera ingångna kontrakt före 2004-07-01.
Över motionen föreligger yttranden från miljö- och byggnadsnämnden
2004-03-11 § 98, barn- och utbildningsnämnden 2004-03-15 § 26,
sociala omsorgsnämnden 2004-03-29 § 36. De sistnämnda nämndernas
bedömning är att resultatkontrakten inte tillför något i förhållande till den
budgetprocess som redan tillämpas samt att motionen ska anses besvarad med
hänvisning till respektive förvaltnings yttrande.
Föreligger också en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningens
ekonomienhet daterad 2004-04-02.
__________
Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2004-04-02 liksom till yttranden från
miljö- och byggnadsnämnden 2004-03-11 § 98, barn- och utbildningsnämnden
2004-03-15 § 26 samt sociala omsorgsnämnden 2004-03-29 § 36 anse motionen
besvarad.
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Holger Formgren föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen
uppdra till kommunstyrelsen göra en översyn av den politiska organisationen och
dess ansvar för verksamhetens innehåll, kostnader och kvalitet och att uppdra till
kommunstyrelsen att upprätta ett resultatkontrakt mellan varje resultatenhetschef
och dennes överordnade – genom att starta med kommunchefen och sedan
fortsätta nedåt i organisationen tills alla delar är säkrade med ett resultatkontrakt,
samt att återrapportera ingångna kontrakt före 2004-07-01.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Gunilla Josefssons förslag.
___________
Holger Formgren föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen
uppdra till kommunstyrelsen göra en översyn av den politiska organisationen och
dess ansvar för verksamhetens innehåll, kostnader och kvalitet och att uppdra till
kommunstyrelsen att upprätta ett resultatkontrakt mellan varje resultatenhetschef
och dennes överordnade – genom att starta med kommunchefen och sedan
fortsätta nedåt i organisationen tills alla delar är säkrade med ett resultatkontrakt,
samt återrapportera ingångna kontrakt före 2004-07-01.
Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Holger Formgren yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kanslienheten
Personalenheten
Ekonomienheten
Partigrupperna
OKFS

KF § 40
KS § 76
AU § 55
KS § 49
AU § 23

Dnr 2004/050 028

Regler för uppvaktning av förtroendevalda
Samtidigt som nytt förslag till regler för uppvaktning av anställda framarbetats har
ett nytt motsvarande förslag för uppvaktning av de förtroendevalda tagits fram.
Förslaget är daterat 2004-02-17.
Nu gällande regler antogs av kommunstyrelsen 1988-05-10 § 85.
__________
Vissa justeringar vidtas i förslaget som därmed omdateras till 2004-02-25.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
att för egen del anta förslaget av 2004-02-25 och därmed också upphäva sitt beslut
1988-05-10 § 85 i delen avseende regler för uppvaktning av de förtroendevalda,
samt
att även godkänna förslaget som en rekommendation för kommunfullmäktige och
de andra nämnderna att följa.
Kommunfullmäktige beslutar
att för kommunfullmäktiges del godkänna rekommendationen.
Kommunstyrelsen beslutade 2004-03-10 § 49 att återremittera ärendet för
precisering av begreppet avgång och ett klargörande av vem som har ansvaret för
uppvaktningarna.
________
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Föreligger ett av kommunstyrelseförvaltningen omarbetat förslag till rubricerade
regler daterat 2004-04-20.
__________
Föreliggande förslag justeras på sammanträdet och omdateras därmed till dagens
datum 2004-04-28.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att för egen del anta förslaget av 2004-04-28 och därmed också upphäva sitt beslut
1988-05-10 § 85 i delen avseende regler för uppvaktning av de förtroendevalda,
samt
att även godkänna förslaget som en rekommendation för kommunfullmäktige och
de andra nämnderna att följa.
Kommunfullmäktige beslutar
att för kommunfullmäktiges del godkänna rekommendationen.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Viss korrigering av tredje punkten i reglerna erfordras.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med föreslagen
korrigering.
__________
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Exp:
Birger Lagerström
Personalenheten
Kanslienheten

KF § 41

Dnr 2004/063 102

Fyllnadsval av ledamot jämte val av ordförande i valberedningsnämnden för
tiden fram till 31 oktober 2006 – beviljande av befrielse från uppdrag

I skrivelse den 23 april 2004 anhåller Birger Lagerström, Socialdemokraterna, om
befrielse från sitt uppdrag som ledamot samt ordförande i valberedningsnämnden.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Fyllnadsval sker vid nästa sammanträde.
__________
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Exp:
Birger Lagerström
Personalenheten
Kanslienheten

KF § 42

Dnr 2004/063 102

Fyllnadsval av ledamot jämte val av ordförande i valnämnden för tiden fram
till 31 december 2006 – beviljande av befrielse från uppdrag
I skrivelse den 23 april 2004 anhåller Birger Lagerström, Socialdemokraterna, om
befrielse från sitt uppdrag som ledamot samt ordförande i valnämnden.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Fyllnadsval sker vid nästa sammanträde.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2004-05-27

Exp:
Birger Lagerström
Personalenheten
Kanslienheten

KF § 43

Dnr 2004/063 102

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen för tiden fram till 31 december
2006 – beviljande av befrielse från uppdrag
I skrivelse den 23 april 2004 anhåller Birger Lagerström, Socialdemokraterna, om
befrielse från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Fyllnadsval sker vid nästa sammanträde.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2004-05-27

Exp:
Birger Lagerström
Länsstyrelsen, rättsenheten
Personalenheten
Kanslienheten

KF § 44

Dnr 2004/063 102

Information om överförmyndarorganisationen – beviljande av befrielse från
uppdrag
I skrivelse den 23 april 2004 anhåller Birger Lagerström, Socialdemokraterna, om
befrielse från sitt uppdrag som ordinarie överförmyndare.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Kommunstyrelsens ordförande informerar om att överförmyndarorganisationen
är under utredning.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2004-05-27

Exp:
Birger Lagerström
Personalenheten
Kanslienheten

KF § 45

Dnr 2004/063 102

Fyllnadsval av ombud i Kommuninvest i Sverige AB för tiden fram till 31
december 2006 – beviljande av befrielse från uppdrag
I skrivelse den 23 april 2004 anhåller Birger Lagerström, Socialdemokraterna, om
befrielse från sitt uppdrag som ombud i Kommuninvest i Sverige AB.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Fyllnadsval sker vid nästa sammanträde.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2004-05-27

Exp:
Birger Lagerström
Personalenheten
Kanslienheten

KF § 46

Dnr 2004/063 102

Fyllnadsval av ersättare till Kommunförbundet Fyrbodals förbundsmöten för
tiden fram till 31 december 2006 – beviljande av befrielse från uppdrag
I skrivelse den 23 april 2004 anhåller Birger Lagerström, Socialdemokraterna, om
befrielse från sitt uppdrag som ersättare till Kommunförbundet Fyrbodals
förbundsmöten.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Fyllnadsval sker vid nästa sammanträde.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2004-05-27

Exp:
Birger Lagerström
Personalenheten
Kanslienheten

KF § 47

Dnr 2004/063 102

Fyllnadsval av ersättare i krisledningsnämnden för tiden fram till 31
december 2006 – beviljande av befrielse från uppdrag
I skrivelse den 23 april 2004 anhåller Birger Lagerström, Socialdemokraterna, om
befrielse från sitt uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Fyllnadsval sker vid nästa sammanträde.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2004-05-27

Exp:
Bengt Torstensson
Personalenheten
Kanslienheten

KF § 48

Dnr 2004/063 102

Val av ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2006
I skrivelse den 23 april 2004 anhåller Birger Lagerström, Socialdemokraterna, om
befrielse från sitt uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Sven Sundkvist ställer ordningsfråga om valberedning.
Kommunfullmäktige beslutar
Ordförande
Bengt Torstensson
Fullmäktigegruppen för Vänsterpartiet reserverar sig mot valet.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2004-05-27

KF § 49

Dnr 2004/014 093

Anmälan av inkomna skrivelser
27 april 2004
Överklagande av länsstyrelsens beslut angående detaljplan för Mollösund 5:351
(Korrholmen) i Orust kommun.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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