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Kf § 1

Dnr 2003.043 094

Föredragning om krishantering
Lagen om "extraordinära händelser i fredstid" trädde i kraft vid årsskiftet. Det
skall hädanefter finnas en utsedd krisledningsnämnd i kommunen som träder i
funktion när det behövs.
Räddningschefen och kanslichefen gick igenom vad som krävs av kommunerna
vid så kallade extraordinära händelser. Krisledningsnämnden träder i funktion vid
extraordinära händelser, som t. ex. ovädret över Orust i somras. Kommunerna
skall ha en egen krishantering för händelser inom kommunen och har dessutom
informationsansvaret gentemot invånarna även för externa händelser. Den normala
organisationen skall vara uppbyggd så att den kan fungera såväl vid extraordinära
händelser som i krig och fred. Även om räddningstjänsten är inblandad i de flesta
händelserna, kan det förekomma sådana som inte alls har med räddningstjänst att
göra. Ett exempel är Kevin-fallet. Det är också så att räddningstjänsten kan vara
några timmar medan krishanteringen pågår i flera år. Exempel på detta är
discobranden i Göteborg och augustiovädret på Orust.
__________

3

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2003-02-27

Kf § 2
Ks § 20
Au § 166

Dnr 2002.196 091

Motion om lokalisering av industriområde i Henån
Rune Carlsson, Moderata samlingspartiet föreslår i motion 2002-09-05
kommunfullmäktige besluta att ompröva beslutet att förlägga ett industriområde
på Röra-Hogen 2:1 samt att utreda förutsättningarna att lokalisera ett sjönära
industriområde lämpligt för båtvarv norr om Henån intill väg 160.
Över motionen föreligger yttrande från kommunchefen daterat 2002-11-25 samt
från kommunstyrelsens miljö- och byggnadsenhet inkommet 2002-12-03.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
__________
Bo Andersson, Holger Formgren m fl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Sven-Arne Olsson och Hans Pernervik föreslår kommunfullmäktige besluta att
med bifall till motionen ompröva beslutet att förlägga ett industriområde på RöraHogen 2:1 samt att uppdra till kommunstyrelsen utreda förutsättningarna att
lokalisera ett sjönära industriområde lämpligt för båtvarv norr om Henån intill Lv
160.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Sven-Arne Olsson yrkar bifall till motionen.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Sven-Arne Olssons förslag
röstar nej.
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Vid omröstningen avges 34 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av bifogade omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Ks § 21
Au § 167

Dnr 2002.128 091

Motion om utveckling av kollektivtrafiken på Orust
Sven-Arne Olsson, Miljöpartiet föreslår i motion 2002-06-25 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen arbeta fram förslag till utveckling av
Flex-linjerna och övriga kollektivtrafiken och räkna fram ungefärliga kostnader
för respektive satsning samt att lämna samtliga partigrupper och
ungdomsfullmäktige möjlighet att lämna synpunkter och egna förslag.
Föreligger yttrande över motionen från kollektivtrafikhandläggaren daterat
2002-11-06.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med det i föreliggande yttranden anförda anse motionen besvarad.
__________
Sven-Arne Olsson föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till
motionen uppdra till kommunstyrelsen arbeta fram förslag till utveckling av
flexlinjerna och övriga kollektivtrafiken samt räkna fram ungefärliga kostnader för
respektive satsning, samt att lämna samtliga partigrupper och ungdomsfullmäktige
möjlighet att lämna synpunkter och egna förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Sven-Arne Olsson tackar för svaret och yrkar, med instämmande av Roger
Hansson och Gunilla Josefsson, bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Räddningschefen
Ekonomienheten
Tekniska enheten

Kf § 4
Ks § 38
Ks § 24
Au § 1

Dnr 2003.012 043

Antagande av reviderad investerings- och finansieringsbudget för år 2003 samt
extraanslag för bredbandsutbyggnad och fastighetsunderhåll
I början av varje nytt år utarbetas förslag till reviderad investerings- och
finansieringsbudget.
Nettoinvesteringarna för 2003 beräknas i föreliggande förslag totalt uppgå till 65,7
mkr varav helt nya utgör 3,8 mkr. Tillkommer extraanslag med 4 000 tkr för
bredbandsutbyggnad och 1 550 tkr fastighetsunderhåll.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande förslag till extra anslag i 2003 års Budget, dels till
fastighetsunderhåll 1.550 tkr och dels till Bredbandsutbyggnad 4.000 tkr;
medel från Eget Kapital, och
att uppdra åt kommunstyrelsen att, inom anvisad ram, fullfölja genomförandet av
nu planerad bredbandssatsning etapp 1-2 och att snarast påbörja planeringen
av följande etapper, och
att godkänna upprättad resultatprognos ”prognos februari” för 2003, och
att godkänna föreliggande förslag till reviderad investerings- respektive
finansieringsbudget för 2003, samt
att godkänna långfristig upplåning, i enlighet med finansieringsbudgeten, med
55 mkr.
__________
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Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Holger Formgren föreslår kommunfullmäktige medge extra anslag i 2003 års
budget för full kostnadstäckning för fortsatt drift av Mollösunds skola.
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Ordföranden förklarar därefter att Holger Formgrens tilläggsyrkande avslås.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: ”Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den som bifaller Holger Formgrens förslag röstar
nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Holger Formgrens förslag.”
Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
Holger Formgren får anteckna till protokollet sin uppfattning att i Orust kommun
skiljer man inte på drift och investeringar.
__________
Med anledning av att förhandlingarna med tilltänkt leverantör inte resulterade i en
överenskommelse har förutsättningarna för avtal om bredbandsutbyggnaden
förändrats i enlighet med föreliggande PM 2003-02-18 vilket därmed ersätter
tidigare bilaga i investeringsbudgeten vad avser bredbandsutbyggnaden. Den
kommunala nettoinvesteringen ökar också till 5,8 milj kronor.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt kommunstyrelsens förslag i § 24 med ändring av första att-satsen att lyda:
att godkänna föreliggande förslag till extra anslag i 2003 års Budget, dels till
fastighetsunderhåll 1.550 tkr och dels till Bredbandsutbyggnad 5.800 tkr;
medel från Eget Kapital
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
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Sven-Arne Olsson får notera till protokollet: ”Miljöpartiet anser att det är viktigt
att stor hänsyn tas till eventuella hälsorisker vid uppförandet av radiomaster vid
utbyggnaden av bredband på Orust.”
Holger Formgren, med instämmande av Roland Persson, yrkar ett extra anslag för
fortsatt drift av Mollösunds skola med 750 tkr.
Roger Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag från dagens
sammanträde.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag från dagens sammanträde antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Holger Formgrens förslag
röstar nej. Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 16 nej-röster samt 1 avstår.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens senaste förslag från
dagens sammanträde.
__________
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Dnr 2003.005 091

Motion om uppvaktning av Vägverket angående Lv 734 och Färjevägen i
Svanesund
Claes Nordevik, Folkpartiet föreslår i motion 2003-01-06 kommunstyrelsen
besluta att omgående uppvakta Vägverket om att åtgärda väg 734 och Färjevägen
till acceptabel standard innan arbetena på Källöbron påbörjas.
Västra Götalandsregionen har inför sammanställningen av infrastrukturplanen för
år 2004-2015, begärt in yttrande från Vägverket, som i sin tur har begärt in
yttranden från kommunerna. Orust kommun har i sitt yttrande 2002-06-12 § 97
prioriterat väg 734 som den näst mest angelägna efter upprustning av väg 160,
sträckan Säckebäck-Varekil.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att hos Vägverket efterfråga konsekvensbeskrivning för Lv 734 och Färjevägen i
Svanesund med anledning av den förväntat ökande trafikmängden under
ombyggnaden av Källöbron.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till det i PM 2003-01-15 anförda anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Claes Nordevik tackar för svaret.
Roger Hansson meddelar att han framfört kommunens frågor till Vägverket.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Dnr 2002.195 091

Motion om ridgymnasium (gymnasieprogram med inriktning mot hästsport)
Rune Carlsson, Moderaterna föreslår i motion 2002-09-05 – inlämnad 2002-10-24
– kommunfullmäktige besluta att uppdra till barn- och utbildningsnämnden utreda
förutsättningarna för komplettering av Orust Ridklubbs ridskola med ett
ridgymnasium (kommunalt eller privat).
Över motionen yttrar sig barn- och utbildningsnämnden och beslutar 2002-12-16
§ 169 att föreslå kommunfullmäktige att motionen utifrån förvaltningschefens
skrivelse kan anses vara besvarad.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande anse motionen
besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Valberedningsnämnden
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Kf § 7
Ks § 32
Au § 9

Dnr 2003.011 102

Inrättande av krisledningsnämnd
I lag om extraordinarie händelser i fredstid hos kommuner och landsting som
antogs av riksdagen 2002-11-21 (SFS 2002:833) föreskrivs att kommunen ska ha
en krisledningsnämnd i sin organisation. Nämnden motsvaras delvis av den
nuvarande beredskapsnämnden vars uppgifter i Orust ligger på kommunstyrelsen.
Den nya lagen gäller redan från 2003-01-01.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att inrätta en krisledningsnämnd bestående av 9 ledamöter och 9 ersättare med
arbetsuppgifter enligt lag om extraordinära händelser i fredstid i kommuner
och landsting, samt
att uppdra till kommunstyrelsen utarbeta reglemente för nämnden för beslut
snarast i kommunfullmäktige.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten

Kf § 8
Ks § 33

Dnr 1998.228 248

Medel till åtgärder för att förhindra skred i Dalekvia, Henån
SGI (Statens Geotekniska Institut) har utfört en geoteknisk undersökning av ett
område i Henån kallat ”Dalekvia”. Anledningen till undersökningen var en
sprickbildning i en fastighet och därmed befarad risk för skred i området.
Arbetsutskottet beslutade 1998-12-15 § 184 att överlämna ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden med rekommendationen att
samhällsbyggnadsnämnden låter göra fördjupad undersökning av området.
Arbetsutskottet beslutade 1999-02-25 § 52 att med ändring av sitt beslut
1998-12-15 § 184 att uppdra till tekniska enheten att låta utföra en fördjupad
undersökning av området.
Kommunfullmäktige beslutade 1999-09-30 § 88 att för rubricerat ändamål och i
enlighet med kommunstyrelsekontorets skrivelse 1999-07-15 anvisa dels 220 000
kr för fördjupad undersökning av området samt dels 8 100 000 kr för eventuellt
utförande av nödvändiga åtgärder med anledning därav; medel 8 320 000 kr ur Eget
Kapital varvid statsbidraget för utförda åtgärder beräknas uppgå till
6 400 000 (80%) och nettokostnaden blir 1 920 000 kr, samt att den fördjupade
undersökningen skall avrapporteras till kommunstyrelsen innan eventuella arbeten
påbörjas.
Den fördjupade undersökningen är klar.
Ny kostnadsberäkning visar att projektets totala kostnader uppgår till 12 360 000 kr
varav bidragsgrundade kostnader 11 062 000 kr.
Miljödomen innebär att arbete får utföras under tiden 1 september – 15 maj.
__________
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för fortsättning av arbetet enligt rubricerat ändamål och i enlighet med
upprättad kostnadssammanställning anvisa ytterligare 4.040.000 kr,
varvid statsbidraget för utförda åtgärder beräknas uppgå till ytterligare
2.449.000 kr och nettoutgiften ökar därför med 1.591.000 kr;
att finansieras med Likvida medel, samt
att avrapportering skall ske till kommunstyrelsen innan arbetena påbörjas.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Sociala omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Kf § 9
Ks § 170

Dnr 2001.046 001

Organisation av kommunens måltidsverksamhet
Under åren 1997-1998 gjordes en utredning av Friberg F&B AB och Creacon
Forser Konsulter AB på uppdrag av Orust kommun betr måltidsverksamheterna
inom kommunen. Utredningen omfattade både barn- och utbildningsnämndens
och sociala omsorgsnämndens måltidsverksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2001-10-25 § 79 att – med fastställda direktiv –
uppdra till kommunstyrelsen upphandla en utredning av/alternativt projektanställa
kvalificerade personer för måltidsverksamhetens samordning inom vård och skola
i Orusts kommun.
En för ändamålet projektanställd konsult lämnar i september 2002 över en
färdigställd utredning i enlighet med det av kommunfullmäktige formulerade
uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutade 2002-10-09 § 133 att uppdra till kommunstyrelsekontoret att framarbeta ett färdigt förslag till måltidsverksamhet i enlighet med
utredningens alternativ 3.
Efter bl a avslutade fackliga förhandlingar 2002-11-14 föreligger förslag till
omorganisation av måltidsverksamheten.
__________
Roger Hansson och Gunilla Josefsson föreslår dels kommunstyrelsen besluta att
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om kommunstyrelsens ansvar
för kostverksamheten – dels från 2003-07-01 inrätta en kostenhet – organisatoriskt
placerad på kommunstyrelsekontoret – vars uppdrag och bemanning framgår av
måltidsutredningens alternativ 3, dels från samma datum inrätta en kostchef och
också överta samtliga i nuvarande måltidsverksamheter ingående tjänster, vilka
underhand skall överensstämma med den organisation som tecknas i alternativ 3,
samt att under samma förutsättning som ovan - uppdra till kommunstyrelsekontoret rekrytera kostchef, dels kommunfullmäktige besluta att från 2003-07-01

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2003-02-27

flytta ansvaret för måltidsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden och
sociala omsorgsnämnden till kommunstyrelsen;
medel till ändamålet genom omdisponering mellan nämnderna av medel avsedda
för verksamheten.
Holger Formgren yrkar bifall till Roger Hanssons förslag med tillägg att
kommunstyrelsen beslutar att som första uppdrag till den nya organisationen –
göra en översyn i syfte att samordna matlagningsställen i Svanesund där
exempelvis restaurang Eken kan vara tänkbar matleverantör.
Bengt Johansson föreslår i första hand kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet för att höra brukare och personal innan slutligt beslut fattas och i andra
hand om återremissyrkandet inte bifalles bifall till Roger Hanssons yrkande med
den ändringen att hela förslaget ska beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen avslår Bengt Johanssons förslag om återremiss.
Ordföranden förklarar därefter Roger Hanssons förslag till beslut antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställes: ”Den som
bifaller Roger Hanssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har
kommunstyrelsen bifallit Holger Formgrens förslag.”
Vid omröstningen avgives 8 ja-röster och 3 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således Roger Hanssons förslag.
Ordföranden förklarar därefter Roger Hanssons förslag om beslut i resp
kommunstyrelse och kommunfullmäktige antaget. Omröstning begärs. Följande
omröstningsproposition fastställs: ”Den som bifaller Roger Hanssons förslag
röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Bengt
Johanssons förslag till kommunfullmäktige”
Vid omröstningen avgivs 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således Roger Hanssons förslag.
Kommunstyrelsen beslutar därmed
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om kommunstyrelsens
ansvar för kostverksamheten – dels från 2003-07-01 inrätta en kostenhet –
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organisatoriskt placerad på kommunstyrelsekontoret – vars uppdrag och
bemanning framgår av måltidsutredningens alternativ 3, dels från samma
datum inrätta en kostchef och också överta samtliga i nuvarande
måltidsverksamheter ingående tjänster, vilka underhand skall överensstämma
med den organisation som tecknas i alternativ 3, samt
att under samma förutsättning som ovan - uppdra till kommunstyrelsekontoret
rekrytera kostchef.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att från 2003-07-01 flytta ansvaret för måltidsverksamheten från barn- och
utbildningsnämnden och sociala omsorgsnämnden till kommunstyrelsen;
medel till ändamålet genom omdisponering mellan nämnderna av medel
avsedda för verksamheten.
Mot besluten anför Bengt Johansson och Thomas Ivarsson reservation till förmån
för de egna förslagen.
Mot beslutet anför Holger Formgren reservation till förmån för eget förslag.
__________
Gunilla Josefsson med instämmande av Holger Formgren och Christer Tobiasson
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bengt Johansson beviljas notera till protokollet: ”Centerpartiet är mycket
tveksamt till att kommunstyrelsen skall vara huvudman för matens tillagning.”
Gunilla Svensson beviljas notera till protokollet: ”Kristdemokraterna anser att
dagens beslut är missriktat och att måltidsorganisationen inte ska ligga under
kommunstyrelsen.”
Christina Svensson yrkar återremiss för klargörande av otydligheter.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Överförmyndaren
Den valda
Valpärmen
Personalenheten
Kanslienheten

Kf § 10

Dnr 2003.004 102

Fyllnadsval av ersättare för överförmyndaren för tiden fram till 2006-10-31
I skrivelse 2003-01-02 anhåller Eva-Lotta Westergren om befrielse från sitt
uppdrag som ersättare för överförmyndaren.
___________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ersättare:
__________

Pernilla Andemore, Svanesund
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Exp:
Den valde
Valpärmen
Personalenheten
Kanslienheten

Kf § 11

Dnr 2003.004 102

Anmälan av Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige i Orust kommun
Länsstyrelsen utser 2003-01-30 Lars-Olov Buhr till ny ersättare för
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna för tiden till och med den 31 oktober 2006.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

19

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2003-02-27

Kf § 12

Dnr 2003.040 092

Interpellation om barnens skolgång på västra Orust hösten 2003
Holger Formgren, Folkpartiet på Orust, ställer i interpellation till barn- och
utbildningsnämnden frågor om barnens skolgång på västra Orust hösten 2003.
__________
Holger Formgren, Folkpartiet på Orust:
”Med anledning av den osäkerhet som föräldrar och allmänheten gett uttryck för
på västra Orust och det faktum att Ellös skola skall genomgå en omfattande
redovering riktas följande frågor till Barn- och utbildningsnämndens ordförande:
Skall Mollösunds skola läggas ned hösten 2003, trots att kommunfullmäktige
beslutat att den i varje fall för närvarande inte skall läggas ned? (Se protokoll från
KF sammanträde i augusti 2002.) Varför begärdes inga medel eller extraanslag i
2003 års budget för finensiering av skolans fortsatta verksamhet?
Till vilken skola skal eleverna som nu går i 5:e klass i Tvets, Mollösunds och
Stensbos skolor flytta höstterminen 2003?”
Christer Tobiasson svarar:
”Barn- och utbildningsnämndens budget 2003 innehåller endast finansiering
vårterminen 2003 för Mollösunds skola. Detta beslut fastslogs redan i
lokalförsörjningsprogrammet 2001 som sedan låg till grund för budgetarbetet
2003. Inga politiska partier har haft någon annan uppfattning eller lagt några
andra yrkanden under budgetarbetet inför 2003. Budgeten togs dessutom av
kommunfullmäktige 2002-12-10 § 92 utan några tillägg/avvikelser vad avser
Mollösunds skola.
Barn- och utbildningsnämnden har dock för avsikt att i samband med
ombyggnaden av Ellös skola använda Mollösunds skola ht 2003 och vt 2004 som
ersättningslokal under ombyggnadstiden och kommer att lägga in kostnaden för
detta i investeringsprojektet som enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-12-10 §
92 inte får påbörjas utan kommunstyrelsens särskilda medgivande. Projektering
pågår och projektet kommer troligen att redovisas på kommunstyrelsens
marssammanträde. Byggstart måste nämligen ske under sommarlovet.
Om projektet ombyggnad Ellös skola av någon anledning skulle skjutas framåt i
tiden är min avsikt att ta upp frågan om Mollösunds skolas framtid i nämnden
under april-maj och där föreslå nämnden att meddela kommunfullmäktige att om
skolan skall vara kvar erfordras ett extra anslag 2003 i storleksordningen 750 tkr
till barn- och utbildningsnämnden. Vidare får en diskussion föras med
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kommunstyrelsens arbetsutskott om en ramförstärkning inför 2004 om skolan
skall fortsätta drivas.
När det gäller din avslutande fråga är detta en verkställighetsfråga som rektor är
ansvarig för och ingen politisk fråga. Jag vet dock att frågan är avhängig
ombyggnaden av Ellös skola och kan i nuläget troligen ej besvaras.”
Inlägg görs dessutom av Hans Pernervik, Sven-Arne Olsson, Roland Persson,
Christina Svensson, Bengt Johansson, Eva Magnusson och Thomas Ivarsson.
__________
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Kf § 13

Dnr 2003.027 093

Anmälan av inkomna skrivelser
Länsstyrelsen har genom beslut 2002-11-13 avslagit överklagandet över
kommunfullmäktiges beslut 2002-03-21 § 18 att anta detaljplan för Hällevik 1:6
m fl.
Länsrättens dom 2003-01-29, Laglighetsprövning enligt kommunallagen av
kommunfullmäktiges beslut 2002-10-24 § 76.
Länsrätten avslår överklagandet.
Länsstyrelsen har genom beslut 2003-02-12 avslagit överklagandet angående
detaljplan för Mollösunds tätort, äldre delen.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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