ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2002-08-14

Plats och tid

Centrumhuset Henån kl 08.15 – 11.40

Beslutande

Ledamöter

Ersättare

Catharina B. Bråkenhielm
Birger Lagerström
Roger Hansson
Bo Andersson
Lars-Åke Gustavsson
Torsten Olegård 08.15 – 10.20 §§ 109 - 114
Bengt Johansson
Eva Magnusson
Holger Formgren kl 08.20 – 11.40 §§ 110 – 112 och 114 - 117
Hans Pernervik
Lars Fröjmark
Övriga deltagande

Ewa Reinhold, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef kl 09.45 - 10.45 §§ 113 - 115

Utses att justera

Bo Andersson

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret Henån måndagen den 19 augusti 2002,
kl 16.00

Sekreterare

............................................
Ewa Reinhold

Paragrafer 109 - 117

Ordförande

............................................
Catharina B. Bråkenhielm

Justerare

............................................
Bo Andersson
___________________________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2002-08-14

Datum för anslags
uppsättande

2002-08-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret, Henån

Datum för anslags
nedtagande
2002-09-11

..............................................
Ewa Reinhold
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2001-05-31 – 2002-12-31
1

2

Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

S
S
S
M
M
C
C
V
Fp
FpO
Kd

o Catharina B. Bråkenhielm
o Birger Lagerström
o Roger Hansson
o Bo Andersson
o Lars-Åke Gustavsson
oTorsten Olegård
o Bengt Johansson
o Eva Magnusson
o Holger Formgren
o Hans Pernervik
o Lars Fröjmark

S
S
S
M
M
C
C
V
Fp
FpO
Kd

e Gunilla Josefsson
e Britt-Marie Andrén Karlsson
e Stina Hansson
e Birgit Strömberg
e Horst Sauer
e Thomas Ivarsson
e Daniel Pettersson
e Sven Sundqvist
e Roland Persson
e Els-Marie Ragnar
e Ingemar Arwedahl

Summa

1
2

o = ordinarie, e = ersättare
närvaro markeras med x
frånvaro markeras med -
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Exp:
Kommunrevisionen
Miljö- och byggnadsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kanslichef
Kommunchef
Ekonomichef
KOMREV
Ks § 109
Au § 82

Dnr 2002.147 007

Yttrande över skrivelse från Kommunrevisionen, daterad april 2002, rörande
”Redovisningsrevision år 2001”
I skrivelse från Kommunrevisionen daterad i april 2002 rörande ”Redovisningsrevision år
2001” framförs synpunkter på framför allt räkenskapsmaterialet/memorialverifikationer,
avstämningsrutiner, intäktsanalys, delårsrapporten per 2001-07-31 och årsredovisningen
för år 2001.
Föreligger kommunstyrelsekontorets yttrande 2002-06-11.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsekontorets yttrande 2002-06-11, och
att överlämna det till Revisionen
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Dnr 2002.145 253

Försäljning av brygga på Gullholmens ö
Förfrågan har inkommit från årsboende på Gullholmens ö, att få köpa bryggplats nr 2
enligt bilaga.
Personen i fråga har hyrt platsen genom kommunens kö sedan 1998 och får med
anledning av detta samt att han är årsboende anses ha företräde till köpet. Tekniska
enheten kan ej heller finna annat än att samtliga sjöbodsägare intill den aktuella båtplatsen
också har tillgång till egen båtplats/brygga.
Bryggan uppfördes 1983 som en sammanbyggnad mellan två befintliga bryggor. Bryggan
är numera i behov att repareras till en beräknad kostnad om 20.000:-.
Innan försäljningen genomförs kommer arrendekontrakt tecknas med köparen. Bryggan
försäljs i befintligt skick för 100 000 (etthundratusen) kronor
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljningen av brygga nr 2 på Gullholmens ö för 100.000 kr
att arrendekontrakt skall upprättas med köparen i samband med försäljningen
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Dnr 2002.095 091

Motion om bevarande av skolan i Mollösund
I motion 2002-04-23 föreslår Roland Persson och Anita Abrahamsson, Folkpartiet
kommunfullmäktige besluta att någon nedläggning av skolan i Mollösund inte är aktuell i
nuläget.
Över motionen föreligger yttrande från barn- och utbildningsnämnden som
2002-05-27 § 63 beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Folkpartiets motion utifrån
förvaltningschefens skrivelse skall anses vara besvarad.
__________
Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen inte lägga
ned skolan i nuläget.
Catharina Bråkenhielm föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till nämndens ansvar för verksamheten.
Ordföranden förklarar Catharina Bråkenhielms förslag antaget. Omröstning begäres.
Följande omröstningsproposition fastställes: ”Den som bifaller Catharina Bråkenhielms
förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har arbetsutskottet bifallit Bo
Anderssons förslag.”
Vid omröstningen avgives 2 ja-röster (Pernervik och Bråkenhielm) och 2 nej-röster
(Andersson och Olegård). Arbetsutskottet bifaller således, med stöd av ordförandens
utslagsröst, Catharina Bråkenhielms förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Catharina Bråkenhielms förslag.
__________
Bo Andersson med instämmande av Holger Formgren och Lars-Åke Gustavsson föreslår
kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen inte lägga ned skolan i nuläget.
Roger Hansson med instämmande av Eva Magnusson och Hans Pernervik yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
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Ordföranden förklarar arbetsutskottets förslag antaget. Omröstning begärs. Följande
omröstningsproposition fastställes: ”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Bo Anderssons förslag.”
Vid omröstningen avgives 5 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Bo Anderssons förslag.
__________
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Dnr 2001.171 730

Medel för upprättande av handikappolitisk plan för Orust kommun
År 1993 antog generalförsamlingen i FN standardregler för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet (Agenda 22).
Sverige har varit pådrivande för framtagandet av reglerna. Reglerna är rekommendationer
till världens länder om en miniminivå inom handikappområdet. Sverige liksom flertalet av
världens länder har förbundit sig att förverkliga reglernas intentioner och innehåll, på
såväl central som lokal nivå.
Standardreglerna innehåller principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter,
möjligheter och ansvar och ger konkreta förslag till hur ett mer tillgängligt samhälle kan
skapas. Alla samhällsområden täcks av de 22 reglerna.
Den handikappolitiska handlingsplanen berör fullmäktiges alla ansvarsområden och
därför bör en samordning ske vid framtagandet av planen. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret inför kommunfullmäktige och bör därför ha samordningsansvaret.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2001-06-26 § 99 att föreslå kommunfullmäktige att
uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en
handikappolitisk plan för Orust kommun samt att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anslå resurser för utredningsuppdraget motsvarande 100.000
kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2001-08-30 § 64 att uppdra till kommunstyrelsen att
utarbeta en handikappolitisk plan för kommunen.
Efter bl a ett remissförfarande till de kommunala verksamheterna föreligger en
inventering av handikappmiljön i olika lokaler i kommunen. I stort ligger en av sociala
omsorgskontoret genomförd inventering som grund för hela arbetet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en handikappolitisk plan för kommunen;
medel till ändamålet 190 000 kronor att utgå från Eget Kapital.
__________
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Torsten Olegård yrkar återremiss för klarläggande av finansiering inom ram.
Holger Formgren bifaller Torsten Olegårds förslag.
Roger Hansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp.
LAG-gruppen – Carpe Mare
Projekt Prolific
Kanslichef
Ks 113
Au § 89

Dnr 2001.055 082

Godkännande av medfinansiering i Leader+ bidrag – Projekt Prolific
I skrivelse 2000-11-27 ansökte Stiftelsen ”Projekt Prolific” om bidrag uppdelat på tre
perioder om 1,5 miljoner kronor vardera. Den kommunala insatsen skulle i sådana fall bli
375.000 kr per år. Därefter har en något förändrad ansökan inkommit 2001-03-10.
Begäran justerades till totalt 2,25 milj kr ur Leader
(3 x 750 tkr), vilket utgjorde ett årligt kommunalt bidrag om 185.500 kr i tre år.
Kommunens andel beräknades till ca 25% av hela Leader-bidraget.
Kommunstyrelsen beslutade 2001-04-04 § 61 att godkänna föreliggande projekt och
därmed ställa den kommunala bidragsdelen (185,5 tkr i tre år) av det totala bidraget om
750 tkr fördelat på tre år till förfogande, samt att för kommunens del uppmana de
projektansvariga att avge en årlig rapport till kommunstyrelsen.
I framställningen till LAG-gruppen har dock lite andra förutsättningar presenterats – ett år
sedan kommunen fattade beslut har förflutit och vissa förändringar har uppstått under
tiden. En skuta med skrov i plats har bl a ersatt den ursprungliga replikan av träkuttern
Prolific.
Vidare har projektansvariga sökt hos LAG-gruppen för hela projektet. Ett projekt som
omsluter 10,5 milj kronor och skulle innebära ungefär 1,5 milj kronor i kommunal
medfinansiering.
Ursprungligen var omslutningen i projektet åtskilligt större men Carpe Mare-ansökan
lokalt avsåg det inledande stadiet med fartygsbyggandet.
__________
Efter överläggning med sökanden har överenskommits att enbart söka medel från Carpe
Mare vad avser en inledande del av projektet som också var utgångspunkten när
kommunen tog förra beslutet om medfinansiering. Sökanden kommer därför att lämna in
en ansökan till LAG-gruppen på ett projekt omslutande c:a 2.5 – 3 miljoner kronor med
avsikt att erhålla c:a 1,5 miljoner i Carpe Mare-finansiering.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att vidhålla tidigare beslut d v s godkänna en medfinansiering upp till 185 500 kronor
årligen i tre år i ett projekt som maximalt kan åtnjuta c:a 1 500 000 kronor i total
offentlig finansiering genom Carpe Mare.
__________
Bo Andersson med instämmande av Eva Magnusson, Lars Fröjmark och Hans Pernervik
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Holger Formgren anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
__________
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Dnr 2002.137 024

Ändring i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda
Kommunfullmäktige beslutade 1998-06-25 § 82 anta de nu gällande bestämmelserna om
ersättningar till förtroendevalda.
Arvodesberedningen har under våren berett frågan om ändringar i ersättningarna och
lämnar i protokoll 2002-05-10 §§ 21-29 förslag till ändringar.
__________
Bo Andersson förslår kommunstyrelsen besluta att ärendet remitteras till arbetsutskottet
för analys av vad som ryms i budgeten och återredovisning till kommunstyrelsens
sammanträde i augusti.
Toresten Olegård förslår kommunstyrelsen besluta att arbetsutskottet samtidigt bereder
ärende om nyval till kommunstyrelsen för den nya mandatperioden så att skifte kan ske i
november månad i år.
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera båda förslagen till arbetsutskottet.
__________
Arbetsutskottet beslutar
att återuppta ärendet för beslut på arbetsutskottet 2002-07-31
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ändringar i bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda i enlighet med bilaga.
__________
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Eva Magnusson föreslår kommunfullmäktige besluta enligt arvodesberedningens förslag
2002-05-10 §§ 21-29, samt att redovisa beslut om ändrad uppdragstid för
kommunstyrelsen.
Bo Andersson med instämmande av Bengt Johansson m fl yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag, samt
att nyval till kommunstyrelsen sker så att skifte kan äga rum i november månad 2006.
Eva Magnusson reserverar sig mot beslutet.
__________
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Bilaga
Ändring i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda
1. Ersättning till överförmyndare. Ersättningen ökas från 20 % till 32 % av basbeloppet
(=tjänstgöring 40 % av heltid). Överförmyndaren behöver inte undantas i
ersättningsbestämmelsernas §§ 7 – 9 då funktionen i och med förslaget blir
årsarvoderad (tillägg i ersättningsbestämmelsernas bilaga 1).
2. Ersättning för tjänstgöring i kommunfullmäktige (§ 9). Ersättningen höjs från 200 kr
till 300 kr/sammanträde.
3. Ersättning till gruppledare (§ 9). Ersättningen höjs från 1 000 kr till
1 200 kr/månad.
4. Ersättning för förlorad arbetsinkomst. Maximibeloppet för ersättning höjs till 130
kr/tim och 1 040 kr/dygn samt knyts till basbeloppet. Maximibeloppet för ersättning
för förlorad arbetsinkomst fastställs därmed till max 0,343 %
per timma och max 2,744 % per dygn av basbeloppet (Ändring i bilaga 1).
5. Sammanträdesarvodet höjs till 200 kr/tim i grundarvode och 100 kr/tim i timarvode
och knyts till basbeloppet med 0,527 % grundarvode respektive 0,264 % timarvode.
(Ändring i bilaga 1).
6. Särskilt arvode Revisionsnämnden. Höjning av det särskilda arvodet för ordförande
till 4 % av basbeloppet/månad från 2003-01-01 och höjning av ledamöternas särskilda
arvode till 1,5 % från 2003-01-01. (Ändring i bilaga 1).
7. Särskilt arvode till ordförande och vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden.
Förslås att ordföranden ersätts med 10 % av basbeloppet/månad och vice ordföranden
5 %. (Ändring i bilaga 1).
8. Ersättningsberättigade uppdrag för förtroendevalda med särskilt arvode. Sista stycket
i avsnittet om särskilt arvode i bilaga 1 stryks. I stället ska en lydelse införas enligt
följande: ”Utöver det särskilda arvodet kan den förtroendevalde erhålla ersättning för
sammanträde med den egna nämnden, utbildning och förlorade löneförmåner.”
Sammantaget beräknas dessa ändringar kosta ca 280 tkr.
__________
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Exp.:
Länsrätten
Ks § 115
Au § 92

Dnr 2002.091 001

Yttrande till Länsrätten över överklagat kommunfullmäktigebeslut om antal ledamöter i
miljö- o byggnadsnämnden (Kf 2002-05-30 § 42)
Det rubr beslutet har överklagats. Länsrätten förelägger kommunen i skrivelse 2002-07-04
att avge yttrande över överklagandet senast 2002-08-19.
Kommunfullmäktiges överklagade beslut innebär att antalet ledamöter och ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden ändras från 9 ledamöter och 9 ersättare till 7 ledamöter och
7 ersättare från och med nästa mandatperiod. Som orsak till beslutet anges att nämnden
under mandatperioden renodlats till en myndighetsnämnd.
Klaganden anger som grund för sitt överklagande att inrättandet av nämnden inte vunnit
laga kraft, att ärendet inte är formenligt berett och att kommunen vägrat följa länsrättens
dom i ett annat mål avseende samma nämnd.
Föreligger ett förslag till yttrande från kommunstyrelsekontoret.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt kommunstyrelsekontorets förslag.
__________
Birger Lagerström med instämmande av Roger Hansson och Bo Andersson yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Eva Magnusson yrkar bifall till överklagandet.
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Dnr 2002.034 002
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2002-06-26, 2002-07-31
Dnr 2002.036 020
Personalärenden
Beslut enligt löp nr 167 – 190/2002
Dnr 2002.035 257
Förköpsärenden
Beslut fattade enligt förteckning
Dnr 2002.

702

Tillstånd att servera alkoholdrycker
Café Emma, Mollösund
Skottarn, Gullholmen
Tofta Gård
Mollösunds Wärdshus
Najadvarvet – sommarfest
Petersons Krog, Käringön
Hälleviksstrands Främjande – tillfälligt
Götha Källare – Knuts Brygga, Mollösund
Varekils Vägkrog
Dnr 2002.092 517
Trafikärenden
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, löp nr 13-31/2002
(Ytterligare information finns hos kanslienheten)
Dnr 2002.005 511
Lokala trafikföreskrifter i Orust kommun
Hastighetsbegränsning 30 km på Färjevägen Svanesund
12-15 juli 2002
Dnr 2002.056 052
Upphandling
Entreprenadavtal enl förteckning 2002STO-upphandling löp nr 10-11, 13-15 2002
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Dnr 2002.037 294
Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser m m
Hyreskontrakt - Bostäder enl förteckning 2002-07-30
Avtal med föreningen Nösund – uppförande och drift av
toalettbyggnad
Avtal med ägarna till fastigheten Kungsviken 1:40 – Provisorisk avloppsanläggning
Yttrande över detaljplan för del av Nösund öster om Nösundsgården
Yttrande över detaljplan för Malön 1:89 (sjöbod)
Yttrande över detaljplan för Malön 1:102 och 1:103
Dnr 2002.038 090
Bidrag
Bostadsanpassningsbidrag enligt förteckning 2002-07-30
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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Dnr 2002.048 093

Anmälan av inkomna skrivelser
Västtrafik, 2002-07-02 Information avseende verksamheten år 2002 och 2003
Länsstyrelsen Västra Götaland, 2002-05-23 Lokala trafikföreskrifter om
hastighetsbegränsning på den enskilda vägen O 799 i Orust kommun
Västra Götalandsregionen, Handikappkommitténs kansli, 2002-06-06 Angående
Europeiska Handikappåret 2003
Anette och Thomas Ohlsson, Höpallen, 2002-06-06 Angående besked om beslut när det
gäller avloppsfrågan på Hermanö/Höpallen. Svar från tekniska enheten 2002-06-13
Justitieombudsmannen, 2002-06-11 Anmälan mot Kommunstyrelsen i Orust kommun
angående åtgärder för att framtvinga flyttning av en byggnad
Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöskyddsenheten, 2002-06-06 Samlad redogörelse
för verksamhetsrapporter för lokala investeringsprogram i Västra Götaland år 2001
Länsstyrelsen Västra Götaland, Plan och bostadsenheten, 2002-06-14
Bostadsmarknadsundersökningen 2002
Länsstyrelsen Jönköpings Län, Beslut om strukturfondmedel
Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöskyddsenheten, 2002-06-26 Samrådsyttrande över
lokalt investeringsprogram 2002-2004 Orust kommun
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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