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Kf § 70

Dnr 2002.062 094

Lägesrapport efter översvämningarna i augusti
Kommunstyrelsens vice ordförande föredrar det som hitintills är känt. Kostnader
för personal och direkta skador på kommunal egendom håller på att samlas in.
Skadeståndskrav på kommunen kommer att bedömas av kommunens
försäkringsbolag. När kostnadsbilden klarnat kommer bidragsansökan att skickas
till Finansdepartementet.
Skador på enskilda vägar och egendom, som inte täcks av några försäkringar, har
rapporterats in till kommunen. Kommunstyrelsen kommer i november att ta upp
ärende om ansökan till Näringsdepartementet om bidrag. Det kan finnas
möjligheter till ombyggnadsbidrag till vägar från Vägverket. Orust Sparbanks
hjälp till enskilda noterades särskilt.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Kf § 71
Ks § 119

Dnr 2002.084 042

Prognos III 2002
Budgetuppföljning
Prognos 3 av 4 överlämnas till Kommunstyrelsen. Nämnder/styrelse ska med
ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det sannolika resultatet för
året (bil 2-6). Prognos 1 visade ett resultat på –1,0 mkr. Prognos 2 visade att årets
resultat beräknades bli –7,2 mkr. Prognos 3 visar ett förväntat resultat på –13,5
mkr. Anledningen till det försämrade resultatet är framförallt att nämnder/styrelse
redovisar en prognos som är 7,0 mkr sämre än prognos 2. Prognosen för skatter
och statsbidrag visar i dagsläget ett överskott med 8 mkr. I denna summa ingår det
ettåriga generella stödet på 2 mkr, vilket enligt rekommendation av kommunförbundet skall redovisas som ett generellt statsbidrag. Pensionsutbetalningarna
beräknas bli 0,6 mkr högre än budgeterat. Avskrivningarna förväntas att bli 0,8
mkr lägre på grund av att ibruktagande av investeringar ej har skett i den takt som
det antogs i budgeten. Försäljning av anläggningstillgång har genererat en
realisationsvinst på 0,1 mkr.
De största avvikelserna inom ordinarie verksamhet visar Sociala omsorgsnämnden
och Barn- och utbildningsnämnden med –11 325 tkr respektive –7 695 tkr.
Kommunstyrelsen beräknar ett underskott på 2 865 tkr, varav 700 tkr är ett
ianspråktagande av tidigare års upparbetat överskott. Miljö– och byggnadsnämnden redovisar ingen avvikelse.
Därtill har Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutat om extra anslag
för 517 tkr.
Budgetavvikelser Prognos 3

Budgetavvikelser Prognos 2

Kommunstyrelsen
- 2 865 tkr
Barn- och utbildn.nämnden
- 7 695 tkr
Sociala omsorgsnämnden
- 11 325 tkr
Miljö- och byggnadsnämnden +/- 0 tkr
Summa nämnder/styrelse
- 21 885 tkr

Kommunstyrelsen
- 2 100 tkr
Barn- och utbildn.nämnden
- 7 950 tkr
Sociala omsorgsnämnden
- 4 800 tkr
Miljö- och byggnadsnämnden +/- 0 tkr
Summa nämnder/styrelse
- 14 850 tkr
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Extra anslag

- 517 tkr

Extra anslag

- 327 tkr

Pensionsutbetalningar
Avskrivningar
Realisationsvinst

- 600 tkr
+ 800 tkr
+ 100 tkr

Pensionsutbetalningar

- 600 tkr

Summa

- 22 102 tkr

Summa

- 15 777 tkr

Skatter och statsbidrag
Totalt

+ 8 000 tkr
- 14 102 tkr

Skatter och statsbidrag
Totalt

+ 8 000 tkr
- 7 777 tkr

__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppmana nämnder/styrelse med budgetunderskott att inom ramen för
ekonomireglementet åtgärda dessa och att återkomma i frågan med förslag till
besparingsbeslut till kommunfullmäktige om så erfordras.
Mot beslutet anför Holger Formgren reservation.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Kf § 72
Ks § 128

Dnr 2002.178 042

Godkännande av delårsrapport 2002-01-01 - 2002-07-31
Föreligger av kommunstyrelsekontoret sammanställd delårsrapport för
kommunen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppmana nämnder/styrelse med budgetunderskott att, inom ramen för
ekonomireglementet, så långt möjligt åtgärda dessa före årets slut, och
att uppmana barn- och utbildningsnämnden respektive sociala omsorgsnämnden
att i prognos 4/2002 redovisa under åren 2001-2002 genomförda
besparingsåtgärder, samt
att tills vidare inte göra någon justering av ingående resultatsaldon för
mandatperioden 2003-2006 (jfr ekonomreglementet p 1.6).
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp.:
Planeringssekreterare
Kf § 73
Ks § 120
Au § 97

Dnr 2002.159 013

Antagande av befolkningsprognos 2002-2008
De senaste åren har Orusts befolkningstal legat relativt stilla på drygt 15 000
invånare. Under år 2001 ökade befolkningen mer än förväntat, på grund av ett
stort flyttningsnetto.
Prognos för Orust kommuns befolkningsutveckling för de närmaste sju åren är nu
genomförd. Prognosen utgår från styrdokumentet ”Vårt framtida Orust”. Där är
målsättningen att befolkningen ska uppgå till 15 150 personer år 2003. Det
innebär en befolkningsökning med omkring 30 personer per år.
Prognosantaganden gällande utflyttning, fruktsamhet och dödlighet bygger på
utvecklingen under de senaste tre åren. Fruktsamhetstalen, antal födda per kvinna,
beräknas dessutom öka, i samma takt som i rikets prognos.
Föreligger Kommunstyrelsekontorets förslag till befolkningsprognos 2002-2008,
med delområdesprognoser för kommunens skolområden.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att att anta kommunstyrelsekontorets förslag till befolkningsprognos 2002-2008,
samt
att anmäla prognosen till kommunfullmäktige.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
Anmälan noteras till protokollet.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen

Kf § 74
Ks § 122
Au § 100

Dnr 2002.077 091

Motion om alternativa driftsformer i kommunal verksamhet
I motion 2002-04-08 föreslår Torsten Olegård, Centerpartiet, kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och lägga förslag på vilka
kommunala verksamheter som skulle vara lämpliga för alternativa driftsformer
(löntagarkooperativ, handelsbolag eller aktiebolag).
Föreligger yttranden från barn- och utbildningsnämnden som 2002-05-27 § 62
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Centerpartiets motion utifrån
förvaltningschefens redogörelse kan anses vara besvarad. Sociala
omsorgsnämnden beslutade 2002-05-28 § 78 att ställa sig bakom förvaltningens
yttrande 2002-05-14 utifrån reglerna i socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen och att nämnden är positiv till personalkooperativ men säger nej
till privata företagsformer såsom aktiebolag och handelsbolag då vinsten tas ur
vård- och omsorgspengarna.
Föreligger även yttrande från kommunstyrelsekontorets personalenhet daterat
2002-06-17.
__________
Torsten Olegård med instämmande av Holger Formgren, Bo Andersson och Hans
Pernervik yrkar bifall till motionen.
Catharina Bråkenhielm yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens och sociala
omsorgsnämndens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
__________
Torsten Olegård, Bo Andersson m fl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Gunilla Josefsson med instämmande av Sven Sundqvist föreslår
kommunfullmäktige besluta att instämma i yttrandena från sociala
omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden och att förklara sig positiv
till personalkooperativ men säga nej till privata företagsformer såsom aktiebolag
och handelsbolag då vinsten tas ur vård- och omsorgspengarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen uppdra till kommunstyrelsen att utreda och lägga
förslag på vilka kommunala verksamheter som skulle vara lämpliga för
alternativa driftsformer (löntagarkooperativ, handelsbolag eller aktiebolag).
Mot beslutet anför dels kommunstyrelsens socialdemokratiska grupp genom
Gunilla Josefsson – dels Sven Sundqvist reservation.
__________
Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till
motionens intentioner när det gäller att pröva alternativa driftsformer, där detta är
lämpligt och ekonomiskt fördelaktigt utan att kvaliteten försämras, samt att
därmed anse motionen besvarad.
Torsten Olegård, med instämmande av Holger Formgren och Bengt Johansson
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven Sundqvist föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara sig positiv till
personalkooperativ men säga nej till privata företagsformer då vinsten tas ur vårdoch omsorgspengarna.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Ordföranden finner Bo Anderssons förslag antaget som
motförslag i huvudomröstningen.
Omröstning begärs. För att fastställa motförslag i huvudomröstningen fastställs
följande omröstningsproposition: ”Den som bifaller Bo Anderssons förslag som
motförslag i huvudomröstningen röstar ja. Den som bifaller Sven Sundqvists
förslag som motförslag i huvudomröstningen röstar nej.”
Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 16 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av bilagda omröstningsprotokoll.
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Följande omröstningsproposition fastställs i huvudomröstningen: ”Den som
bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Bo Anderssons
förslag röstar nej.”
Vid omröstningen avges 15 ja-röster och 21 nej-röster samt 2 avstår från att rösta.
Hur var och en röstat framgår av bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således beslutat
att

ställa sig positiv till motionens intentioner när det gäller att pröva alternativa
driftsformer där detta är lämpligt och ekonomiskt fördelaktigt utan att
kvaliteten försämras, samt

att

därmed anse motionen vara besvarad.

Fullmäktigegrupperna för Centerpartiet och Folkpartiet reserverar sig till förmån
för eget förslag.
Fullmäktigegrupperna för Miljöpartiet de Gröna och Kristdemokraterna reserverar
sig mot beslutet.
Fullmäktigegruppen för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Alkoholhandläggaren

Kf § 75
Ks § 123
Au § 101

Dnr 2002.162 702

Ändring av riktlinjer för serveringstillstånd m.m. enligt alkohollagen
Nu gällande riktlinjer för serveringstillstånd antogs av kommunfullmäktige
1996-06-12 § 114 och har reviderats av kommunfullmäktige 1997-09-30 § 109,
1998-05-16 § 53 samt 1999-12-21 § 120.
Riktlinjerna har reviderats enligt gällande alkohollagstiftning och en del mindre
förändringar har gjorts för att anpassas till det alkohol- och drogpolitiska
programmet som kommunen har antagit. Riktlinjerna har även ändrats
redaktionellt till ett mer lättläst innehåll.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det reviderade förslaget daterat 2002-06-12.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden

Kf § 76
Ks § 124
Au § 102

Dnr 2000.095 091

Miljö- och byggnadsnämndens organisation och ansvarsområde
Många av miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och suppleanter har i skrivelse
av 2002-07-31 hemställt om kommunfullmäktiges klarläggande av vilken
organisation och ansvarsfördelning som råder med anledning av att Länsrätten
2002-02-19 upphävde kommunfullmäktiges beslut 2001-04-26 § 26 om ny
organisation för tidigare samhällsbyggnadsnämnden.
Tidigare har skriftväxling förevarit mellan nämndens ledamöter och
kommunfullmäktiges ordförande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2002-07-31 § 175 att anta hemställan
2002-07-31 om ett klarläggande av organisationen samt föreslå
kommunfullmäktige att vid sitt nästa sammanträde den 29 augusti 2002 behandla
nämndens hemställan 2002-07-31 om ett klarläggande av organisationen och
ansvarsområde för Orust samhällsbyggnadsnämnd/miljö- och byggnadsnämnd.
Föreligger ett klarläggande PM daterat 2002-08-12 från kommunstyrelsekontoret.
__________
Catharina Bråkenhielm föreslår kommunfullmäktige besluta att understryka att en
nämnds reglemente är dess uppdrag från kommunfullmäktige och det dokument
som reglerar såväl organisation som arbetsområde, och att för övrigt svara
nämnden i enlighet med PM 2002-08-12, samt att uppmana miljö- och
byggnadsnämnden att använda sig av den sakkunskap som finns i den kommunala
organisationen och som står till alla nämnders förfogande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Enligt Catharina Bråkenhielms förslag.
__________
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Lars Fröjmark med instämmande av Holger Formgren och Sven Sundqvist
föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen bereda
frågan och därefter fatta ett nytt principbeslut vad avser miljö- och
byggnadsnämndens organisation.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
Mot beslutet anför Sven Sundqvist, Lars Fröjmark och Holger Formgren
reservation till förmån för Lars Fröjmarks förslag.
__________
Ulla Buhr, med instämmande av Sven Sundqvist m fl yrkar återremiss för nytt
beslut i ärendet.
Bo Andersson 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 19 ja-röster och 17 nej-röster samt 2 avstår från att rösta.
Hur var och en röstat framgår av bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således beslutat
att

understryka att en nämnds reglemente är dess uppdrag från
kommunfullmäktige och det dokument som reglerar såväl organisation som
arbetsområde,

att

för övrigt svara nämnden i enlighet med PM 2002-08-12, samt

att

uppmana nämnden att använda sig av den sakkunskap som finns i den
kommunala organisationen och som står till alla nämnders förfogande.

Ulla Buhr, med instämmande av fullmäktigegrupperna för Vänsterpartiet,
Folkpartiet och Miljöpartiet de Gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Inger Heimburger, Boris Olsson, Anders Wingård, Harry Johansson och Einar
Jansson reserverar sig mot beslutet.
__________
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Exp:
Kommunförbundet Fyrbodal
Sociala omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Kf § 77
Ks § 134
Au § 113

Dnr 2002.156 106

Bildande av Fyrbodalsinstitutet
Kommunförbundet Fyrbodals styrelse har vid flera tillfällen diskuterat frågan
kring uppbyggnaden av en FoU-verksamhet (forskning och utveckling) i
samverkan mellan sjukvård, kommunal socialtjänst, arbetsförmedling,
försäkringskassa och akademi.
Kommunstyrelsen beslutade 2002-05-15 att ställa sig positiv till förslag om
gemensam organisation för forskning och utveckling i Fyrbodal.
Efter att merparten av kommunerna beslutat i motsvarande riktning har en
handling som ska utgöra grunden för Fyrbodalsinstitutet tagits fram. I skrivelse
2002-06-26 uppmanas nu medlemskommunerna att fatta beslut om deltagande,
godkännande av interimsstyrelse och dess uppdrag och avsätta ekonomiska medel
till verksamheten. Det senare innebär för Orusts del 105 tkr årligen under perioden
2003-2006.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2002-08-27 § 102 - i yttrande över förslaget
till bildande – att ställa sig positiv till ett godkännande av bildandet av
Fyrbodalsinstitutet och ta upp en diskussion med kommunstyrelsen hur
finansieringen kan fördelas mellan sociala omsorgsnämnden och
kommunstyrelsen.
__________
Arbetsutskottet beslutar
att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
__________
Gunilla Josefsson och Torsten Olegård föreslår kommunfullmäktige besluta att
delta i bildandet av Fyrbodalsinstitutet.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att delta i bildandet av Fyrbodalsinstitutet, och
att godkänna inrättande av en interimsstyrelse enligt förslag i särskilt PM
2002-06-10 och därvid också godkänna att kommunernas representanter i
sagda styrelse utses av Kommunförbundet Fyrbodal samt att styrelsens
uppdrag ska vara vad som anges i PM 2002-06-26, samt
att för verksamheten avsätta 60 tkr/år under perioden 2003-2006.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Tekniska enheten

Kf § 78
Ks § 136
Au § 116

Dnr 2002.152 091

Motion om pelletseldning i Ellös låg- och mellanstadieskola
Bengt Johansson, Centerpartiet föreslår i motion 2002-06-10 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i ombyggnaden av lågoch mellanstadieskolan i Ellös arbeta in plats för pelletseldning i projekteringen så
att också miljön i Ellös kan förbättras.
Över motionen föreligger yttranden från kommunstyrelsekontorets tekniska enhet
daterat 2002-08-23 och från barn- och utbildningsnämnden 2002-08-26 § 103 vari
nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att motionen utifrån
förvaltningschefens skrivelse kan anses vara besvarad.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen utreda frågan om lönsamhet i att använda
förnyelsebar energi till flera verksamheter enligt förslag i PM 2002-08-23,
samt
att därmed anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Bengt Johansson tackar för svaret och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Stadsarkitekten
Kanslichefen

Kf § 79
Ks § 137
Au § 117

Dnr 2002.151 091

Motion om gångbanor och cykelvägar på Orust
Sven-Arne Olsson, Miljöpartiet de Gröna föreslår i motion 2002-06-25
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen dels arbeta fram
förslag på tänkbara sträckor för upprustning och nybyggnad av gångbanor och
cykelbanor. Dels utreda ytterligare förbättringar av framkomligheten på Orust och
att samtliga partigrupper och ungdomsfullmäktige får möjlighet att lämna
synpunkter och egna förslag.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att översyn av trafiksäkerhet och planering för gång- och cykelvägar ska ingå i
kommunens översiktsplan och i fördjupade översiktsplaner över samhällena,
samt
att därmed anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Sven-Arne Olsson tackar för svaret och hänvisar till tidigare motion i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Stadsarkitekten

Kf § 80
Ks § 138
Au § 120

Dnr 2002.103 212

Aktualitetsförklaring av Orusts Översiktsplan
Enligt plan- och bygglagen (PBL)skall varje kommun ha en aktuell Översiktsplan
som omfattar hela kommunen.
Översiktsplanen skall ligga till grund för kommunens beslut om användningen av
mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och
bevaras. Översiktsplanen skall också vara vägledande för andra myndigheters
beslut i frågor som rör mark- och vattenanvändningen.
För att Översiktsplanen på ett rimligt sätt skall kunna fylla sina syften är det
naturligtvis av största vikt att den hålls aktuell. Kravet på aktualitet har preciserats
i PBL. Kommunfullmäktige skall minst en gång per mandatperiod ta ställning till
Översiktsplanens aktualitet genom en s k aktualitetsförklaring.
Till denna aktualitetsförklaring har också utarbetats ett program för arbetet med en
ny Översiktsplan (ÖP II).
Materialet har utarbetats av kommunstyrelsekontoret under ledning av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Samråd kommer att ske med Länsstyrelsen.
Programmet kommer tillsammans med Länsstyrelsens yttrande att föras till
kommunfullmäktige med förslag om antagande som aktualitetsförklaring.
Stadsarkitekten föredrog översiktsplanen jämte program för ny översiktsplan för
kommunfullmäktige 2002-05-30 § 34.
Föreligger dels Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse avseende aktualisering
av Orusts översiktsplan, dels Länsstyrelsens remissyttrande över programmet för
Orusts kommuns översiktsplan II. Skrivelserna är daterade 2002-08-15.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta föreliggande förslag till aktualitetsförklaring, samt

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2002-10-24

att

godkänna föreliggande program som underlag i den kommande
planprocessen.

__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Kf § 81
Anmälan av inkomna skrivelser
Svenska kommunförbundet:
Cirkulär 2002:74, underrättelse om kongress 2003.
Kommunförbundet Fyrbodal:
Förbundsmöte 2003-03-14.
Länsstyrelsen:
Protokoll från valet.
Stenungsunds Tingsrätt:
Skrivelse ang val av nämndemän för Orust kommun.
__________
Anmälan lägges till handlingarna.
__________

Dnr 2002.048 093
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