ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2000-02-24

Plats och tid

Aulan, Henåns skola, kl 18.30-20.30

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Mona Olsson, kommunjurist
Ewa Reinhold, kommunchef
Bengt Nordqvist, arkeolog, kl 18.30-19.45 § 1

1

Utses att
justera

Christer Thobiasson och Roger Hansson

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret, Henån, fredagen den 25 februari 2000, kl 09.00.

Sekreterare

....................................................
Mona Olsson

Ordförande

.....................................................
Birger Lagerström

Paragrafer 1-14

Justerare

............................................
..........................................
Christer Thobiasson
Roger Hansson
___________________________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2000-02-24

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

2000-03-01

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret, Henån
...............................................................
Mona Olsson

2000-03-23

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2000-02-24

1999-2002

2

DELTAGARFÖRTECKNING
Omröstningsprotokoll

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Ledamot
Gunilla Josefsson
Bo Andersson
Catharina Bråkenhielm
Torsten Olegård
Bengt Torstensson
Rolf Karlsson
Holger Formgren
Lotta Borgarp
Roger Hansson
Lars Fröjmark
Bengt Johansson
Ulla Buhr
Lars-Åke Gustavsson
Tina Ehn
Ingalill B Sundqvist
Birger Lagerström
Roland Persson
Birgit Strömberg
Anders Wingård
Ingrid Nyström
Knut Thorberntsson
Gunilla Svensson
Henry Gustafsson
Lotta Eriksson
Sven Sundqvist
Lars-Olof Hermansson
Einar Jansson
Johan Söderpalm
Christer Thobiasson
Anita Abrahamsson
Hans Pernervik
Inger Heimburger
Rune Berntsson
Boris Olsson
Harry Johansson
Anders Persson
Malin Andersson
Britt-Marie A Karlsson
Lisbeth Arff
Claes Nordevik
Folke Hagstedt
Summa

tjg ersättare
s
m
s
c
v
m
fp
fpo
s
kd
c
s
m
mp
v
s
fp
m
fpo
c
s
kd
m
s
v
s
c
mp
m
fp
fpo
s
m
s
c
kd
v
s
m
fp
s

Erik Isberg

Pia Gitse

E-L Westergren
Gertrud Sandqvist
Peter Hansson

Kf §
ja nej

avst

Kf §
ja nej avst

Kf §
ja nej

avst Anm

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2000-02-24

Kf § 1

Dnr 2000.004 094

Föredragning av arkeologen Bengt Nordqvist om de uppmärksammade
Husebyfyndens historiska värde
_
Bengt Nordqvist, arkeolog vid riksantikvarieämbetet, har lett utgrävningarna av
boplatsen i Huseby. Fynden är från stenåldern för 8000-9000 år sedan, som
speglar Sveriges äldsta historia, havets betydelse för stenåldersmänniskorna och
visar att de flesta människorna vid den här tiden bodde i Bohuslän och inte i
Skåne eller Halland.
Utgrävningarna och fynden som är gjorda i Huseby har väckt intresse världen
över.
Arkeologerna hoppas snart erhålla bidrag att göra vidare undersökning och
utvärdering av materialet.
___________
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Exp:
Svenska Kommunförbundet
De valda
Personalenheten
Kanslienheten
Valpärmen

Kf § 2
Ks § 20
Au § 2

Dnr 2000.019 106

Medlemskap i nytt kommunförbund i Västra Götaland
Presidierna i länets nuvarande tre kommunförbund har enats om att
rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om en ny
kommunförbundsstruktur i länet omfattande fyra självständiga regionala förbund.
Ett förbund för vart och ett av de geografiska områdena Fyrbodal, Sjuhärad,
Skaraborg och Göteborgsregionen.
Avsikten är att den nya kommunförbundsorganisationen successivt skall träda i
kraft under år 2000 för att vara slutligt genomförd 2001-01-01.
I motsats till Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg bildas ett helt nytt
förbund för Fyrbodalsområdet.
I skrivelse 2000-01-10 lämnar ordförandena i Kommunförbundet Göteborgs och
Bohuslän respektive Älvsborgs Kommunförbund följande beslutsförslag till de
kommunfullmäktigeförsamlingar i de kommuner som förutsätts ingå i
Fyrbodalsområdet
att ingå som medlem i ett regionalt kommunförbund för Fyrbodalsområdet i
Västra Götaland bestående av kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,
Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan,
Uddevalla, Vänersborg och Åmål, och
att hos Svenska Kommunförbundet ansöka om godkännande att få tillhöra
angivna regionala förbund såsom sammanslutning för kommunernas
gemensamma intressebevakning omfattande annan region än ett län, samt
att utse ombud för kommunen till konstituerande möte för bildandet av det nya
förbundet till samma antal som kommunen utsett i nuvarande
kommunförbund för innevarande mandatperiod.
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Kommunfullmäktige bör givetvis också namnge ombuden i samma beslut,
alternativt överföra nuvarande uppdrag att representera kommunen i det gamla
förbundet till det nya.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att hos Svenska Kommunförbundet ansöka om godkännande att få tillhöra
Göteborgsregionen såsom sammanslutning för kommunernas gemensamma
intressebevakning omfattande annan region än ett län och därmed frångå
liggande förslag av bland annat följande skäl:
1) Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner har tillsammans sedan många år
ett omfattande samarbete med gemensamma tjänster och uppdrag
organiserade i STO-regionens Samarbetskommitté enligt följande:
§
§
§
§
§
§

Konsumentrådgivning och skuldsanering
Trafikplanering
Upphandling
Energirådgivning
EU-samordning
Turistbolaget Bästkusten

Eftersom Stenungsund och Tjörn kommer att tillhöra Göteborgsregionen
är det nödvändigt att även Orust hör dit.
1) Orust kommun ingår i Västtrafik Göteborg AB, West Sweden
Göteborgsnoden och räknas beträffande de regionala tillväxtavtalen till
område Storgöteborg. I lokalradiosammanhang hör Orust till Radio
Göteborgs sändningsområde.
2) Arbetspendling och inflyttning sker övervägande till och från Göteborg
varför kommunmedlemmarnas naturliga orientering både personligen och
i yrkeslivet ligger söderut mot Göteborgsområdet”, samt
att utse ombud och ersättare till konstituerande möte för bildandet av det nya
förbundet till samma antal som kommunen utsett i nuvarande
kommunförbund för innevarande mandatperiod
Ombud: Bo Andersson
Torsten Olegård
Catharina B-Bråkenhielm
Sven Sundkvist
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Ersättare: Lars-Åke Gustafsson
Bengt Johansson
Birger Lagerström
Bengt Torstensson.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
___________
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Nösunds dagis
Ekonomienheten

Kf § 3
Ks § 3

Dnr 2000.005 710

Revidering av regler för barnomsorg avseende kö till fritidshem
Föreligger skrivelse inkommen 1999-11-09 från Nösunds Dagis ekonomisk
förening, genom ordföranden Bernt Wijkmark. Föreningen önskar att automatisk
överflyttning av fritidshemsbarn till den kommunala verksamheten skall ske.
Fram till att detta är genomfört ställs anspråk på högre ersättning för skolbarnen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1999-12-13 § 219 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om ändring i regler för barnomsorg så att regeln
om förtur till plats i kommunalt fritidshem även gäller för barn i förskola i enskild
regi, samt att avslå ansökan om extra bidrag för Nösunds Dagis ekonomiska
förening i avvaktan på regeländring.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra reglerna för barnomsorg så att regeln om förtur till plats i kommunalt
fritidshem även gäller för barn i förskola i enskild regi.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
___________
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Exp:
Venantius AB
Tekniska enheten
Ekonomienheten

Kf § 4
Ks § 5

Dnr 2000.007 275

Infriande av kommunens ansvar för förlust på statligt bostadslån, Mulltorp 1:62
Venantius AB hemställer i skrivelse 1999-12-01 att kommunen infriar sitt ansvar i
enlighet med bestämmelserna i 24 § förordningen 1986:692 (gäller bostadslån för
eget hem).
Bestämmelserna innebär att kommunen åtagit sig att, om förlust uppkommer på
lånet, svara gentemot statsverket för förlust intill ett belopp som motsvarar 40 %
av låneskulden vid förlusttillfället.
Förlusten avser fastigheten Mulltorp 1:62.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för infriande av kommunens borgensansvar i förevarande ärende anvisa
97 882 kronor.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
___________
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Exp:
Ekonomienheten
Tekniska enheten

Kf § 5
Ks § 11
Au § 231

Dnr 1999.243 301

Indexering av vissa kommunala taxor
Vad avser taxor för båtplatser, vissa arrenden, slamsugning, VA avseende
förbrukning och anläggning, m fl så har möjligheterna att förändra desamma med
konsumentprisindex delegerats till nämndnivå.
Denna möjlighet inskränktes emellertid genom ett kommunfullmäktigebeslut
1996-04-25 § 64, i samband med antagande av budgetanvisningar.
Kommunfullmäktige beslutade då att med ändring av sitt tidigare beslut fr o m
1997-01-01 och tills vidare inte medge några automatiska höjningar av taxor i
driftbudgeten.
__________
Torsten Olegård föreslår kommunfullmäktige besluta att avskaffa samtliga
indexklausuler i kommunens taxor och hänföra taxeändringar av indexskäl till
kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Catharina B. Bråkenhielm föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt
beslut 1996-04-25 § 64 i del rörande indexreglering av taxor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Catharina B. Bråkenhielms förslag.
__________
Torsten Olegård föreslår kommunfullmäktige besluta att avskaffa de
indexklausuler som avser driftskostnader i de tekniska taxorna och hänföra dessa
taxeändringar till kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Roger Hansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
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__________
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut 1996-04-25 § 64 i del rörande indexreglering av taxor
innebärande att indexreglering av taxor åter får antas av styrelse/nämnd.
___________
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Exp:
Revisionen
Kommunfullmäktiges presidium
Ekonomienheten

Kf § 6
Ks § 16

Dnr 2000.023 007

Riktlinjer för hantering av Revisionens rapporter
Revisorerna redogör i skrivelse 1999-10-13 för hur revision genomförs i
kommunen och föreslår riktlinjer för handläggningen av rapporterna. Förslaget är
delvis föranlett av ändringar i kommunallagen från årsskiftet och delvis på
tidigare erfarenheter.
Kommunstyrelsekontoret anmäler i tjänsteskrivelse 2000-01-20 att inga
invändningar i sak finns mot revisorernas förslag.
__________
Birger Lagerström föreslår bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med den
ändringen att fjärde att-satsen stryks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna revisorernas förslag 1999-10-13 rörande hantering av revisionens
rapporter, och
att uppdra åt fullmäktiges presidium att utgöra en särskild budgetberedning för
revisionen och att därvid upprätthålla regelbundna kontakter med revisorerna
för att diskutera frågor av övergripande karaktär, samt
att alla revisionsrapporter, förutom till berörda, även skall gå till
kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
___________
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Ekonomienheten
Tekniska enheten

Kf § 7
Ks § 17
Au § 1

Dnr 2000.018 043

Reviderad investerings- och finansieringsbudget 2000
I början av varje nytt år utarbetas förslag till reviderad investerings- och
finansieringsbudget.
Nettoinvesteringarna för år 2000 beräknas i föreliggande förslag totalt uppgå till
drygt 28 mkr varav helt nya investeringar utgör knappt 7 mkr.
Någon upplåning beräknas inte bli nödvändig vid denna investeringsvolym men
av finansieringsbudgeten framgår att likviditeten beräknas minska något (-1,6
mkr) under året.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till reviderad investerings- och
finansieringsbudget för år 2000, samt
att om så erfordras uppdra åt kommunstyrelsen, för vidare uppdrag till
arbetsutskottet, att besluta om godkännande av att följande objekt får starta
utan slutgiltigt besked om budgeterat investeringsbidrag;
§ Rödsvattnet, våtmarksfilter
§ Bryggor, Gullholmen
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
___________
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Exp:
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsarkitektenheten
Ekonomienheten
OKFS

Kf § 8
Ks § 19

Dnr 2000.024 206

Ändring av taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet (byggnadsnämnden)
Regeringsrätten har i två domar meddelade 1999-12-06 mål nr 6237-1997 och
846-1997 slagit fast att byggnadsnämnd inte haft rätt att med stöd av 11 kap 5 §
plan- och bygglagen ta ut avgift för sin handläggning i form av registrering och
registerhantering enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av
ventilationssystem.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2000-01-26 § 7 att med stöd av
Regeringsrättens domar begära att kommunfullmäktige upphäver den del av taxan
upprättad 1995-05-09 som omfattar avgift för funktionskontroll av
ventilationsssystem, samt att återkomma till kommunfullmäktige med begäran om
anslag för att täcka kostnader för återbetalning av uttagna avgifter.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med anledning av Regeringsrättens domar upphäva den del av taxan, antagen
av fullmäktige 1995-06-29 § 81, som omfattar avgift för funktionskontroll av
ventilationssystem.
__________
Bo Andersson med instämmande av Henry Gustafsson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med det tillägget att återbetalning skall ske till dem
som har betalt.
Ulla Buhr yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
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att med anledning av Regeringsrättens domar upphäva den del av taxan, antagen
av fullmäktige 1995-06-29 § 81, som omfattar avgift för funktionskontroll av
ventilationssystem, samt
att återbetalning skall ske till dem som har betalt.
___________
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Samtliga nämnder/förvaltningar
Vaktmästeriet
OKFS

Kf § 9
Ks § 21
Au § 3

Dnr 2000.020 109

Fastställande av kopieringstaxa
Enligt Tryckfrihetsförordningen skall den som önskar en kopia av allmän
handling ha rätt till det mot fastställd avgift.
I kommunens författningssamling (OKFS) finns dels en taxa för kopiering utförd
av vaktmästeriet och på kontoren i allmänhet beslutad av kommunfullmäktige
1993-06-24 § 90 och dels en taxa för kartkopiering, i framför allt större format,
utförd på samhällsbyggnadskontoret beslutad av kommunfullmäktige 1994-04-12
§ 50. Debitering av kopiering där kunden har med sig original följer därefter av
praktiska skäl denna taxa.
Kommunstyrelsekontoret har 2000-01-04 upprättat förslag till reviderad prislista
för debitering av kopior. I arbetet med att få en samlad taxa för dessa båda
författningar har samråd skett med berörda förvaltningar och vissa prisjusteringar
har gjorts. Ändringarna innebär en förenkling av taxan. Dessutom blir den del som
inte avser kartkopiering åtskilligt billigare för kunden.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sina beslut 1993-06-24 § 90 och 1994-04-28 § 50 anta
taxa för kopieringsservice i enlighet med prislista daterad 2000-01-04.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
___________
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Sökanden
Samhällsbyggnadsnämnden

Kf § 10
Ks § 22
Au § 6

Dnr 1999.250 214

Ansökan om plantillstånd för Röra Äng 1:9, Henån
Ansökan om plantillstånd för Röra-Äng 1:9, Henån har inkommit till
samhällsbyggnadsnämnden 1999-11-03. Planen skall syfta till att möjliggöra
byggnation av två bostadshus.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 1999-12-15 § 505 att med tillstyrkan till
plantillstånd översända ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att förslag till detaljplan får upprättas för prövning av ansökan under
förutsättning att markägaren svarar för samtliga kostnader för planen och dess
genomförande och att kostnaden för ev kommande planläggning av området
delvis skall belasta markägaren, samt
att även hänvisa till följande beslut: Kommunfullmäktige 1995-05-18 § 67
Tekniska nämnden 1995-09-13 § 138
”
”
1995-05-23 § 92.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
___________
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Exp:
Länsstyrelsen
Astrid Gardeheim

Kf § 11

Dnr 2000.032 111

Framställning till Länsstyrelsen om ny sammanräkning av ersättare i
kommunfullmäktige för tiden fram till 2002-10-31
_
I skrivelse 2000-01-14 anhåller Astrid Gardeheim, Socialdemokraterna, om
befrielse från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
___________
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla avsägelsen, samt

att

hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ny
ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

___________
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Länsstyrelsen
Maria Lerklev

Kf § 12

Dnr 2000.032 111

Framställning till Länsstyrelsen om ny sammanräkning av ersättare i
kommunfullmäktige för tiden fram till 2002-10-31
_
I skrivelse 2000-02-11 anhåller Maria Lerklev, Socialdemokraterna, om
befrielse från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
___________
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla avsägelsen, samt

att

hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ny
ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

___________
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Exp:
Hans Pernervik
Personalenheten
Kanslienheten
Valpärmen

Kf § 13

Dnr 2000.031 102

Fyllnadsval av ledamot i valberedningsnämnden för tiden 2000-2002.
Med anledning av ledamoten Lars Ragnars bortgång erfordras fyllnadsval av ny
ledamot i valberedningsnämnden.
___________
Kommunfullmäktige beslutar
ledamot
___________

Hans Pernervik, Ellös
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Kf § 14

Dnr 2000.008 093

Anmälan av inkommen skrivelse
Barn- och utbildningsnämnden 2000-01-24 § 11, Ungdomsfullmäktiges
arbetsformer.
___________
Anmälan läggs till handlingarna.
___________

