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Exp:
Ekonomienheten

Kf § 87
Ks § 168
Au § 144

Dnr 2001.197 041

Antagande av budget för 2002 med plan för 2003 och 2004, fastställande av
utdebitering för 2002, nya/ändrade destruktionsavgifter för Månsemyr och Timmerhult,
ändringar i reglering för barnomsorg resp riktlinjer för enskild barnomsorg samt
medgivande till långfristig upplåning om 27 milj kr för år 2002
Föreligger budgetförslag enligt sammanställning 2001-10-22.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag daterat 2001-10-08 till Budget för år 2002 samt plan för
2003-2004, inklusive tillhörande Resultat-, Finansierings-, Investerings-,
Balansbudgetar samt specifikationer och kommentarer i övrigt, och
att fastställa utdebiteringen för 2002 till oförändrat 21:39 kr/skattekrona, och
att anta nya/ändrade destruktionsavgifter för Månsemyr och Timmerhult enligt förslag
daterat 2001-10-01 med giltighet fr o m 2002-01-01, och
att anta revideringen av regler för barnomsorg i enlighet med Barn- och
utbildningsnämndens förslag 2001-09-17 § 135 och § 124, inkluderande den
inkomstrelaterade max-taxan, att gälla fr o m 2002-01-01, och
att anta revideringen av riktlinjer för enskild barnomsorg i enlighet med Barn- och
utbildningsnämndens förslag 2001-09-17 § 136, att gälla fr o m
2002-01-01, och
att utöver ramen tilldela Sociala omsorgsnämnden ytterligare 1 309 tkr för införandet
2002-07-01 av avgiftsreformen och förbehållsbeloppet, medel för ändamålet ur
ökade statsbidrag, samt
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att för år 2002 medge långfristig upplåning med 27 mkr.
__________

Sven Sundqvist yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändring av andra attsatsen; att fastställa utdebiteringen för 2002 till 21:89 kr/skattekrona samt ändring i
budgetförslaget vad avser medel för personal med tillskott enligt följande;
Kommunstyrelsen 1 milj kr, Barn- och utbildningsnämnden 3,5 milj kr och sociala
omsorgsnämnden 3 milj kr.
Roger Hansson och Birger Lagerström m fl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
enligt arbetsutskottets förslag.
Mot beslutet anför Sven Sundqvist reservation till förmån för eget förslag.
__________
Sven Sundqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att
utdebiteringen fastställs till 21:89 kr för 2002.
Catharina B Bråkenhielm, med instämmande av Torsten Olegård m fl, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Sven-Arne Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med de ändringarna att
utdebiteringen fastställs till 21:89 kr för 2002, att sociala omsorgsnämndens budget
förstärks med 3,5 mkr, att barn- och utbildningsnämndens budget förstärks med 4,5
mkr och att inte anta den inkomstrelaterade maxtaxan för barnomsorgen.
Holger Formgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg i budgeten att
det saknas 10 mkr i skyldigheter i avtal om förfaller 2002 och att kommunstyrelsen får
i uppdrag att göra en översyn av organisationen som ger en besparing på 10 mkr.
Roger Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att
investeringsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden utökas med 100 tkr.
Ordföranden finner Sven Sundqvists förslag antaget som motförslag till
kommunstyrelsens förslag och därefter kommunstyrelsens förslag antaget.
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Ordföranden finner Roger Hanssons tilläggsförslag antaget.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslagit Holger Formgrens tilläggsförslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs:
”Den som vill att Holger Formgrens tilläggsförslag avslås röstar ja. Den som vill att
Holger Formgrens tilläggsförslag bifalls röstar nej.” Vi omröstningen avges 31 jaröster och 4 nej-röster samt 3 avstår. Hur var och en har röstat framgår av bilagda
omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag med det tillägget att
100 tkr tillförs barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget.
Miljöpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Kf § 88

Dnr 1999.242 010

Rapport om Vårt framtida Orust
Utvecklingen av Vårt framtida Orust skall redovisas i samband med budgeten.
Kommunchefen går igenom vad som hänt sedan sist.
Kommunfullmäktiges mål har brutits ner på nämndsnivå.
-

För kommunstyrelsen framhålls särskilt: Samordning (t ex rätt information,
vänortsliknande kontakter utrikes), ekonomi (kompetensutveckling, system för
kvalitetsutveckling under mandatperioden), personalpolitik (utveckling,
förutsättningar för en förbättrad arbetssituation), folkhälsa (ungdom och droger),
näringsliv (industrimark intill samtliga tätorter med infrastruktur, turism), teknik
(Va-renhållning anpassat till brukarna och tekniska nyheter, brandsynspolicy,
samlad fastighetsförvaltning).

-

För barn- och utbildningsnämnden framhålls särskilt: Inflytande, personalpolitik,
särskilt stöd, IT för varje skola/elev i framtiden.

-

För sociala omsorgsnämnden framhålls särskilt: Fortsatt hög kvalitet i
verksamheterna, personalpolitik, ekonomi, helhetssyn.

-

För miljö- och byggnadsnämnden gäller att aktivt kommunicera verksamhetens
inriktning och mål samt att aktivt delta i etablerings- och planeringsprocess.

__________
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Exp:
Sociala omsorgsnämnden
OKFS
Ekonomienheten

Kf § 89
Ks § 159

Dnr 2001.199 703

Avgifter för handläggning av tillstånd för automatspel
Föreligger förslag till föreskrifter för anordnande av visst automatspel från sociala
omsorgskontoret daterat 2001-09-18.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2001-09-25 att anta föreskrifter för anordnande
av visst automatspel och riktlinjer för ansökan om tillstånd enligt förvaltningens skrivelse
av 2001-09-18 att gälla från och med 2001-10-15, och att förslå kommunfullmäktige
besluta om föreslagna avgiftsnivåer.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta de av sociala omsorgsnämnden föreslagna avgiftsnivåerna.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2001-11-15

8

Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
OKFS

Kf § 90
Ks § 160

Dnr 2001. 200 003

Antagande av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Dåvarande Samhällsbyggnadsnämndens reglemente antogs av kommunfullmäktige
1998-10-22 § 108.
Med anledning av beslut om att förändra nämndens arbetsuppgifter och byte av dess
namn – kommunfullmäktige 2001-04-26 § 26 – har nu nämndens reglemente
genomgåtts och förändrats för att stämma överens med det senare beslutets
arbetsfördelning. Kommunstyrelsens reglemente har setts över på motsvarande sätt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2001-10-11 § 224 att under förutsättning att
organisationen vinner laga kraft inte ha något att erinra samt att föreslå
kommunfullmäktige anta föreliggande reglemente.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsenheten

Kf § 91
Ks § 161

Dnr 1999.092 214

Antagande av detaljplan för del av Kungsviken 1:6
Föreligger förslag till detaljplan för del av Kungsviken 1:6 upprättad 1999-06-08 samt
reviderad 2001-02-20. För fastigheten gäller detaljplan av 1960-06-27.
Planen syftar till att möjliggöra fastighetsbildning och byggnation av enbostadshus.
Planområdet är i gällande detaljplan beläget på ”grönområde”.
Planen aktualiserades dock i februari 2001 genom att begäran om flyttning av
byggrätten med ca 25 meter inkom till samhällsbyggnadsnämnden. Planen reviderades
och utsändes till samtliga fastighetsägare samt länsstyrelsen.
I yttrande som inkom från Länsstyrelsen förutsättes att arkeologisk undersökning
verkställs innan detaljplanen antages. Arkeologisk undersökning är därefter verkställd.
Tillägg till utlåtande efter utställning daterat 2001-09-26 föreligger.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2001-10-11 § 227 att godkänna det
1999-06-08 samt 2001-02-20 reviderade planförslaget för antagande av
kommunfullmäktige.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande planförslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
OKFS

Kf § 92
Ks § 163
Au § 141

Dnr 2001.192 003

Antagande av reglemente för kommunstyrelsen
Nu gällande reglemente för kommunstyrelsen antogs av kommunfullmäktige 1998-1022 § 108 och har därefter reviderats av kommunfullmäktige §§ 94/99 och 35/00.
Med anledning av omorganisationen av nuvarande miljö- och byggnadsnämndens
uppgifter (kommunfullmäktige 2001-04-26 § 26) föreligger ett förslag till nytt
reglemente för kommunstyrelsen daterat 2001-09-27 vari ansvarsområdet för
kommunstyrelsen utökats i enlighet med beslutet 2001-04-26 § 26.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till reglemente för kommunstyrelsen och därmed
upphäva tidigare beslut enligt ovan berörande kommunstyrelsen reglemente.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Köpare
Säljare
Tingsrätten
Kommunstyrelsen
Tekniska enheten
Ekonomienheten

Kf § 93
Ks § 164

Dnr 2001. 201 252

Förköp av Orust Hällevik 2:42 och 2:43
Fastighetsbolaget Hällevik HB överlåter 2001-08-31 rubr fastigheter till Bygg och
Idésystem i Göteborg AB för en köpeskilling av 320.000 kronor.
_____________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med förköpslagen förvärva rubricerade fastighet; medel till ändamålet inkl
förrättnings- och inskrivningskostnader 345.000 kronor att utgå av likvida medel.
__________
Av formella skäl erfordras ett motiverat beslut.
Med upphävande av sitt beslut i § 164/01 avger kommunstyrelsen följande förslag till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att utöva kommunens rätt att förköpa rubricerade fastigheter eftersom de angränsar
till kommunens mark och utgör mark som, med hänsyn till planering och behov av
åretruntbostäder i området, behövs för tätbebyggelse och därmed
sammanhängande anordningar, samt
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att bevilja medel för ändamålet inkl förrättnings- och inskrivningskostnader med
345.000 kronor, att utgå ur likvida medel.
Paragrafen förklaras vara omedelbart justerad.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
De valda
Orust Bostadsstiftelse
Valpärmen
Ekonomienheten
Personalenheten

Kf § 94

Dnr 2001.105 102

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i styrelsen för Orust Bostadsstiftelse jämte val av
ordförande och vice ordförande för år 2002.
Till ledamöter förslås:

Rutger Magnusson
Rune Berntsson
Martin Reiteke
Els-Marie Ragnar
Inger Heimburger
Claes Nordevik

Kommunfullmäktige beslutar:

Rutger Magnusson
Rune Berntsson
Els-Marie Ragnar
Inger Heimburger
Claes Nordevik

Till ersättare föreslås:

Bengt Johansson
Nils-Erik Holmström
Anders Persson
Håkan Andersson
Folke Hagstedt
Lars-Olof Hermansson

Kommunfullmäktige beslutar:

Bengt Johansson
Nils-Erik Holmström
Anders Persson
Folke Hagstedt
Lars-Olof Hermansson

Ordförande:
Vice ordförande:

Inger Heimburger
Rutger Magnusson
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Exp:
Valnämnden

Kf § 95
Ks § 165
Au § 142
Au § 134

Dnr 2001. 177 111

Folkomröstning om Orusts förbindelse med fastlandet vid Svanesund
Bengt Johansson, centerpartiet föreslår i motion av 2001-04-18 kommunfullmäktige
besluta att genomföra folkomröstning i rubricerade fråga.
Kommunfullmäktige beslutade 2001-08-30 § 68 att med bifall till motionen uppdra till
kommunstyrelsen utarbeta formerna för genomförande av en lokal folkomröstning.
Arbetsutskottet beslutade 2001-08-29 § 118 att uppdra till Kommunstyrelsekontoret
att bereda frågan med direktiv från den på sammanträdet förda diskussionen.
Arbetsutskottet beslutade 2001-09-25 § 134 att återremittera ärendet för
kompletterande samråd.
Kontakter har förevarit med Vägverket vilka inte föranleder någon förändrad syn på
vilka alternativ som bör föreläggas för omröstning.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till valnämnden att genomföra folkomröstningen, och
att fastställa dagen för omröstning till tredje söndagen i september 2002 – den
dag som allmänna val i övrigt sker – och då hela Orust avses delta i
omröstningen, använda de omröstningsdistrikt och lokaler som är beslutade
för de allmänna valen, och
att andra onsdagen efter valsöndagen skall vara sista dag för röstsammanräkning, och

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

Kommunfullmäktige

2001-11-15

att röstlängd och röstkort i det allmänna valet användes – med de nödvändiga
justeringar som erfordras, och
att fastställa tre svarsalternativ vilka ska vara norra broläget, broläge centrum
och färja och den fråga som ska tillställas de röstande skall vara ”vad föredrar du,
bro i läge norr (vid Djurnäs), bro i läge centrum eller färja i nuvarande läge som
Orusts förbindelse med fastlandet vid Svanesund?”, och
att trycka tre olika valsedlar – en för varje svarsalternativ i en upplaga om
3 x 20 000, samt
att för tryckkostnader, material, arvoden m m anvisa 40 000 kronor att
utgå av Eget Kapital.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Skanska
Ekonomienheten
Tekniska enheten

Kf § 96
Ks § 169

Dnr 2001.210 252

Avtal om köp av Ellös högstadieskola
Orust kommun hyr idag Ellös högstadieskola av Skanska. I en särskild optionsklausul
regleras också en möjlighet för kommunen att återköpa skolan. Skolan kan enligt
avtalet förvärvas 2013 för 46 milj kronor.
Nu har emellertid Skanska erbjudit kommunen att förvärva skolan vid tidigare
tidpunkt, Förhandlingar har förevarit och ett köpeavtal har upprättats. Enligt köpeavtal
2001-10-22 betalar Orust kommun 29 milj kronor för ett övertagande av skolan
2002-01-10.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förvärva fastigheten Orust Huseby 1:73 (Ellös högstadieskola) i enlighet med
köpekontrakt daterat 2001-10-22, och
att för ändamålet anvisa 29 mkr; medel genom upptagande av långfristigt lån på
motsvarande belopp.
Paragrafen förklaras vara omedelbart justerad.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Kf § 97

Dnr 2001.013 093

Anmälan av inkomna skrivelser
Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 228/2001 att anta detaljplan för Tången 3:32
m fl.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

