ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2001-04-04

Plats och tid
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Börje Olsson

Ordförande

............................................
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Bo Andersson
___________________________________________________________________________
BEVIS
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2001-04-04
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uppsättande
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Datum för anslags
nedtagande
2001-05-02

..............................................
Börje Olsson
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Övriga deltagande
Torbjörn Ljungberg, ekonomichef kl 08.15-09.00 § 57
Lars-Inge Lilja, ekonom kl 08.15-09.00 § 57
Henrik Persson, controller kl 08.15-09.00 § 57
Holger Formgren, vice ordf sociala omsorgsnämnden kl 08.15-09.00 § 57
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1999-2002
1

2

Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

S
M
S
M
S
C
FpO
Fp
V
Kd
Mp

o Catharina B. Bråkenhielm
o Bo Andersson
o Birger Lagerström
o Lars-Åke Gustavsson
o Britt-Marie Andrén Karlsson
oTorsten Olegård
o Hans Pernervik
o Roland Persson
o Bengt Torstensson
o Lars Fröjmark
o Johan Söderpalm

S
M
S
M
S
C
FpO
Fp
V
Kd
Mp

e Roger Hansson
e Birgit Strömberg
e Gunilla Josefsson
e Horst Sauer
e Ulla Buhr
e Bengt Johansson
e Els-Marie Ragnar
e Erik Isberg
e Peter Hansson
e Ingemar Arwedahl
e Raymond Johansson

x

2

o = ordinarie, e = ersättare
närvaro markeras med x
frånvaro markeras med -
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Dnr 2001.083 042

Prognos I 2001
Prognos 1 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 visar att årets resultat beräknas bli -9,6 mkr. Detta är 3,1 mkr sämre än den
reviderade resultatbudgeten, som kommunfullmäktige beslutade om den 22 februari.
Orsaken är att nämnderna/styrelsen visar ett underskott på 4,5 mkr. Prognosen för
skatter och statsbidrag visar i dagsläget inga avvikelser. När det gäller löneskatten,
vilket beräknades i budgeten bli 5 mkr för utbetalningen av den individuella
pensionsavgiften för de tre åren 1998-2000, skall löneskatten enligt rekommendationer
från rådet för kommunal redovisning endast redovisas det år kostnaden uppstår. För år
2001 beräknas löneskatten bli 2 mkr. Detta är 3 mkr lägre än vad som tidigare
budgeterats och är en positiv avvikelse mot budget. Däremot beräknas kostnaden för
semesterskuldsförändringen i år att bli 1 mkr. Orsaken är att trenden visar en
semesterskuld som växer för varje år. Denna kostnad har inte budgeterats.
De största avvikelserna inom ordinarie verksamhet visar sociala omsorgsnämnden och
kommunstyrelsen, med -3 150 tkr respektive -2 070 tkr. Barn- och utbildningsnämnden
beräknar ett överskott på 1 400 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ingen
avvikelse i årets första prognos. Affärsdrivande verksamhet visar ett resultat på –1 650
tkr, varav –650 tkr avser renhållningen och är ej budgeterat. Anledningen till resultatet
är att den nya taxan inte ger full kostnadstäckning. VA-verkets resultat på -1000 tkr är
sedan tidigare budgeterat. Dessutom har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
beslutat om extra anslag för 594 tkr.
Budgetavvikelser
Kommunstyrelsen, ordinarie
- affärsdrivande verksamhet
Barn- och utbildn.nämnden
Sociala omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Summa nämnder/styrelse

-2 070 tkr
- 650 tkr
+1 400 tkr
-3 150 tkr
+/- 0 tkr
- 4 470 tkr

Extra anslag
Summa

- 594 tkr
- 5 064 tkr

Löneskatt
Semesterskuldsförändring
Totalt

+ 3 000 tkr
- 1 000 tkr
- 3 064 tkr

__________
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Inledningsvis diskuteras i stort om faktorer som påverkar den kommunala ekonomin.
De nämnder som redovisar underskott i denna årets första prognos är sociala
omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.
Från sociala omsorgsnämndens representanters sida meddelar man att nämnden har
påbörjat att fatta beslut i olika förslag som innebär kostnadsminskningar. Fler sådana
beslut kommer. Vidare har inte effekterna av alla tagna beslut slagit igenom än.
För kommunstyrelsen orsakar kollektivtrafiken den största underskottsposten. Ett arbete
med att komma till rätta med underskotten i verksamheten är i gång.
Arbetet med GIS och belägenhetsadresser har ålagts kommunen genom statens försorg
utan tillkommande medel och är därför svårt att finansiera i efterhand.
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 om så erfordras.
__________
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Dnr 2001.084 102

Rapport från studiebesök i verksamheterna
Kommunstyrelsens ledamöter har haft möjlighet att göra endagars studiebesök hos de
kommunala verksamheterna. En summering av erfarenheterna är planerad till dagens
sammanträde. Närvarande ledamöter som gjort studiebesök rapporterade. Ledamoten
Bengt Torstensson avlämnade dessutom en skriven rapport.
__________
Rapporten läggs till handlingarna.
__________
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091

Redovisning av motioner
Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i § 29 att kommunstyrelsen årligen vid
kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde skall redovisa de motioner, vars
beredning ej kunnat slutföras.
Följande inkomna motioner har inte besvarats:
Inlämnade
2000-11-28
Motion om framställning till
Claes Nordevik, fp Vägverket om viltstängsel längs
lv 160

2000-01-10
Rolf Karlsson, m

Motion om
Färdigberedd i sak och förväntas
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder behandlas på
Kommunfullmäktiges
sammanträde i maj 2001

2001-01-11
Rolf Karlsson, m

Motion om förändrad
organisation och uppbyggnad av
räddningstjänsten

2001-03-06
Motion om utredning för
Bengt Johansson, c övergång till pelletseldning på
Svanesunds högstadium

__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga motionsredovisningen till handlingarna.
__________
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Färdigberedd i sak och förväntas
behandlas på
Kommunfullmäktiges
sammanträde i maj 2001

Remitterad till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Förväntas behandlas på
Kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2001
Remitterad till Svanesunds
högstadium och Energirådgivaren
för STO-regionen samt
Kommunstyrelsens tekniska enhet.
Remissvar föreligger från
Svanesunds högstadium och
Energirådgivaren.
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Exp.:
Regionstyrelsens kansli
Barn- och utbildningsnämnden

Ks § 60

Dnr 2001.086 082

Yttrande över förslag till kulturpolitisk strategi för Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsens kansli översände i remiss 2001-01-17 förslag enligt rubrik för yttrande
senast 2001-04-27.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2001-03-19 § 36 att lämna
förvaltningens skrivelse som sitt yttrande.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att instämma i barn- och utbildningsnämndens synpunkter och därmed till
regionstyrelsen framföra följande:
”Orust kommun instämmer i uppfattningen att det är angeläget att regionens
kulturpolitiska strategi blir väl förankrad i regionens kommuner. Även mindre
kommuner såsom Orust måste ges en rejäl möjlighet att få ta del av regionens
kulturella resurser. Det är därvid viktigt att betona beredningens uppfattning att i
det regionala kulturuppdraget skall finnas utrymmer för att komplettera den
kommunala nivån med kunskap och kompetens. För Orusts del kan detta
exempelvis gälla resurser för att göra förstudier för EU-ansökan om stöd till lokala
utvecklings- och projektidéer.
När det gäller visionen att alla skall kunna delta i regionens kulturliv främjas detta
av att barn och skolungdom får regionalt arrangörsstöd att besöka regionens
kulturinstitutioner. Stödet bör dock utökas och vara tillgängligt för alla som bor i en
landsortskommun som Orust om alla, som det står i den övergripande visionen,
aktivt ska kunna delta i regionens kulturliv.
Om kulturarvet skall kunna brukas, berikas och bevaras som det framhålls i den
kulturpolitiska strategin måste också nya resurser tillföras för kulturmiljöarbete.
Den ökade nedläggningen av småjordbruk förändrar snabbt odlings- och
kulturlandskapet och många kulturarvsmiljöer av riksintresse kommer snart att
mista sitt upplevelse- och besöksvärde om vårdinsatserna uteblir.
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I uppställningen av de långsiktiga målen för regionens kulturpolitiska strategi
omnämns de yrkesverksamma men ej de ideellt verksamma kulturarbetarna. I
mindre kommuner som Orust är det ofta de ideella kulturföreningarna som utför det
mesta arbetet och svarar för det breda deltagandet i kulturlivet. Den ideella
verksamheten inom kulturlivet förtjänar därför större uppskattning och ökat
regionalt stöd.”
__________
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Exp.:
Laggruppen – Carpe Mare
Kanslichef
Stiftelsen ”Prolific”

Ks § 61
Au § 38

Dnr 2001.055 082

Godkännande av Leader+ bidrag – Projekt Prolific
Kommunfullmäktige beslutade 2000-12-14 bl a att godkänna de av arbetsgruppen för
”Carpe Mare” uppdragna förutsättningarna för arbetet med Leader+ projektet och
principen för finansiering där totalt 500 tkr anvisas årligen avsatta för lokal
delfinansiering av delprojekt varav 60 tkr årligen utbetalas som basmedel för hela
projektet, och att till ändamålet anvisa 500tkr i 2001 års budget; medel att utgå av Eget
Kapital.
Nu föreligger en ansökan om medel från ”Carpe Mare” (Leader+). Först ska dock
kommunen godkänna ansökan för sin del.
I skrivelse 2000-11-27 ansöker 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. Stiftelsens ordförande Holger Formgren önskar också att träffa
kommunstyrelsens arbetsutskott för att vidareutveckla ansökan.
Därefter har en något förändrad ansökan inkommit 2001-03-10. Begäran har nu ändrats
till totalt 2,25 milj kr ur Leader (3 x 750 tkr), vilket gör ett årligt kommunalt bidrag om
185.500 kr i tre år. Kommunens andel är nämligen beräknad till ca 25% av hela Leaderbidraget.
__________
Bengt Torstensson föreslår arbetsutskottet besluta att bordlägga ärendet.
Torsten Olegård föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande projekt
och därmed ställa den kommunala bidragsdelen till förfogande.
Arbetsutskottet avslår Bengt Torstenssons förslag.
Mot beslutet anför Bengt Torstensson reservation till förmån för sitt eget förslag.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Torsten Olegårds förslag.
__________
Torsten Olegård och Bo Andersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Britt-Marie Andrén-Karlsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av att
för kommunens del uppmana de projektansvariga att avge en årlig rapport till
kommunstyrelsen.
Bengt Torstensson föreslår i första hand kommunstyrelsen besluta att remittera ärendet
till barn- och utbildningsnämnden för översyn i förhållande till barn- och
utbildningsnämndens planering.
I andra hand föreslår Bengt Torstensson kommunstyrelsen besluta att avslå
framställningen.
Kommunstyrelsen avslår Bengt Torstenssons förslag om remiss till barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller därefter Britt-Marie Andrén-Karlssons tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen beslutar därmed
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.
__________
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Exp.:
Samhällsbyggnadsnämnden

Ks § 62
Au § 39

Dnr 2001.074 170

Räddningstjänstens organisation och nuvarande personalsituation
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2001-02-15 § 12 att till kommunstyrelsen anföra
följande: Att framföra de akuta personalbehov inom räddningstjänsten, att utreda en
övergång till heltidskår med ny placering av brandstation i Varekilsområdet, att medel
till en tjänst tas upp i budgetförhandlingarna för 2002 samt att
samhällsbyggnadsnämnden anmäler till Länsstyrelsen att beredskapen ej kan hållas
enligt gällande räddningstjänstplan.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga samhällsbyggnadsnämndens anmälan till handlingarna, samt
att i övrigt konstatera att samhällsbyggnadsnämnden måste följa verksamheten
och ta de initiativ som erfordras.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp.:
Tekniska enheten
Gullholmens Marina AB

Ks § 63
Au § 40

Dnr 2001.075 256

Godkännande av utbyggnad av brygga/bryggdäck på tomträtten Härmanö 2:144
Gullholmens Marina AB, såsom tomträttsinnehavare till Härmanö 2:144 har inkommit
med förfrågan om att få bygga ut bryggor och bryggdäck för sin verksamhet inom
berörd fastighet i enlighet med p. 5 i tomträttsavtal daterat
2001-02-07.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utbyggnaden av bryggor/bryggdäck i enlighet med
överenskommelse daterad 2001-02-07.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Dnr 2001.076 253

Godkännande av köpekontrakt mellan Magasinet i Hälleviksstrand AB och
Orust kommun
Föreligger köpeavtal daterat 2001-02-23 avseende försäljning av fastigheterna
Hällevik 10:1, 25:28 och 25:64 till Magasinet i Hällevikstrand AB.
__________

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtalet.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Laggruppen – Carpe Mare
Kanslichef
Lars Lundborg

Ks § 65
Au § 43

Dnr 2001.077 082

Godkännande av Leader+ bidrag - Framtidshavet
Kommunfullmäktige beslutade 2000-12-14 § 82 bl a att godkänna de av
arbetsgruppen för ”Carpe Mare” uppdragna förutsättningarna för arbetet med
Leader+ projektet och principen för
finansiering där totalt 500 tkr anvisas
årligen avsatta för lokal delfinansiering av delprojekt varav 60 tkr årligen
utbetalas som basmedel för hela projektet, och att till ändamålet anvisa 500 tkr i
2001 års budget; medel att utgå av Eget Kapital.
Nu föreligger en ansökan om medel från ”Carpe Mare” (Leader+). Först ska
dock kommunen godkänna ansökan för sin del.
I skrivelse 2001-02-12 ansöker Lars Lundborg om bidrag till ett filmprojekt
kallat ”Framtidshavet”. Filmen handlar om mussel – tång –
m fl odlingsmöjligheter i vårt hav.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande projekt och därmed ställa den kommunala
bidragsdelen till förfogande.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande projekt och därmed ställa den kommunala
bidragsdelen om 10 000 kronor till förfogande.
__________
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Kanslichef
Bohusläns Museum
Mål- 2-öar

Ks § 66
Au § 44

Dnr 2001.078 082

Medfinansiering i mål 2–projekt; Lärande Ö-nät för kulturturism
I skrivelse 2001-01-25 och 2001-03-01 ansöker Bohusläns Museum genom
Agneta Olsson om Orust kommuns medfinansiering i rubricerade projekt. Man
ansöker om sammanlagt 22 500 kronor fördelat på 18 000 kronor 2001 samt 4
500 kronor år 2002. Projektets syfte är att utveckla ett befintligt nätverk av ”Övärdar” inom kulturturismens område längs Västra Götalands kust. Därmed är
också alla kustkommunerna tillfrågade om medfinansiering.
__________
Hans Pernervik föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå framställningen.
Bengt Torstensson föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
medfinansiering enligt förslaget och därmed i år anvisa 18 000 kronor ur Eget
Kapital och avseende 2002 ianspråkta 4 500 kronor ur kommunstyrelsens
verksamhetskonto.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Bengt Torstenssons förslag.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Dnr 2000.008 093

Anmälan av inkomna skrivelser
Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöprövningsdelegationen, 2001-03-12 Beslut
ang tillstånd enligt miljöbalken för utsläpp av avloppsvatten.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

qdls/ks/ksprot00

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2001-04-04

Ks § 68
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Dnr 2000.009 002
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2001-03-21
Dnr 2000.010 257
Förköpsärenden
Beslut fattade enligt förteckning
Dnr 2000.016 020
Övriga personalärenden
Beslut enl förteckning – löpnr 31
Dnr 2001.087 164
Administration m m
Ansökan om antagning i hemvärnet
Dnr 2001.037 052
Upphandling
Entreprenadavtal enligt förteckning 2001-03-21
Dnr 2001.038 294
Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – bostäder enligt förteckning 2001-03-21
Nyttjanderättsavtal enligt förteckning 2001-03-21
Avtal om marköverlåtelse och arrenden enligt
förteckning 2001-03-21
Köpekontrakt enligt förteckning 2001-03-21
Dnr 2001.040 090
Bidrag
Bostadsanpassningsbidrag enligt förteckning 2001-03-21

___________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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Dnr 2000.095 091

Samhällsbyggnadsnämndens organisation
Kommunfullmäktige beslutade 2000-10-19 § 68 bl a att uppdra till kommunstyrelsen att
föreslå eventuella förändringar av samhällsbyggnadsnämnden och dess
förvaltningsorganisation att redovisas senast 2001-06-30.
Arbetsutskottet beslutade 2000-12-20 § 146 att uppdra till kommunchefen utreda och
föreslå organisation.
MBL-förhandling avslutades 2001-02-26.
Kommunchefen lämnar i PM 2001-02-20 förslag på ändringar som berör nuvarande
samhällsbyggnadsnämnden och dess kontorsorganisation
__________
Bengt Torstensson föreslår kommunfullmäktige besluta att inte ändra i organisationen.
Catharina B Bråkenhielm föreslår kommunfullmäktige besluta att från 2001-05-01
organisatoriskt placera samhällsbyggnadskontoret som en enhet under
kommunstyrelsen, samt att redigera det berörda reglementet i enlighet med
ovanstående beslut.
Torsten Olegård föreslår kommunfullmäktige besluta att med ikraftträdande från
2001-05-01 förändra nämndens namn till Miljö- och byggnadsnämnden och förändra
arbetsuppgifter så till vida att all trafikreglering och trafiksäkerhetsarbete överförs till
kommunstyrelsen och att räddningstjänstverksamheten – med undantag av föreläggande
och tillsyn – även den överförs till kommunstyrelsen, och att från 2001-05-01
organisatoriskt placera samhällsbyggnadskontoret som en enhet under
kommunstyrelsen, samt att redigera det berörda reglementet i enlighet med ovanstående
beslut.
Ordföranden förklarar Torsten Olegårds förslag antaget. Omröstning begärs.
Ordföranden förklarar Catharina B Bråkenhielms förslag antaget som motförslag i
huvudomröstningen. Omröstning begärs. Ordföranden förklarar Bengt Torstenssons
förslag antaget som motförslag i omröstningen. Följande omröstningsproposition
fastställs: ”Den som önskar Catharina B Bråkenhielms förslag som motförslag i
huvudomröstningen röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har Bengt
Torstenssons förslag antagits som motförslag i huvudomröstningen.”
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Vid omröstningen avgives 2 ja-röster (Hans Pernervik och Catharina B Bråkenhielm)
och 3 nej-röster (Bengt Torstensson, Bo Andersson och Torsten Olegård).
Arbetsutskottet har således antagit Bengt Torstenssons förslag som motförslag i
huvudomröstningen.
Följande omröstningsproposition fastställs: ”Den som bifaller Torsten Olegårds förslag
röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har arbetsutskottet bifallit Bengt
Torstenssons förslag.”
Vid omröstningen avgives 3 ja-röster (Hans Pernervik, Bo Andersson och Torsten
Olegård) och 1 nej-röst (Bengt Torstensson) samt 1 avstår (Catharina B Bråkenhielm).
Arbetsutskottet bifaller således Torsten Olegårds förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Torsten Olegårds förslag.
Mot beslutet anför Bengt Torstensson reservation enligt skriftlig bilaga.
__________
Johan Söderpalm föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga ärendet.
Ordföranden förklarar Johan Söderpalms förslag om bordläggning antaget. Omröstning
begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: ”Den som bifaller Johan
Söderpalms bordläggningsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har
kommunstyrelsen bifallit meningen att ärendet skall avgöras på dagens sammanträde.
Vid omröstningen avgives 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur envar röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således Johan Söderpalms förslag att bordlägga ärendet.
__________
Torsten Olegård yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Bengt Torstensson föreslår kommunfullmäktige besluta att inte ändra i organisationen.
Birger Lagerström föreslår kommunfullmäktige besluta att från 2001-05-01
organisatoriskt placera samhällsbyggnadskontoret som enhet under kommunstyrelsen
samt att redigera det berörda reglementet i enlighet med ovanstående beslut.
Raymond Johansson föreslår i första hand kommunstyrelsen besluta att remittera
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden och i andra hand i enlighet med Bengt
Torstenssons yrkande.
Ordföranden förklarar att ärendet skall avgöras på dagens sammanträde. Omröstning
begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: ”Den som bifaller meningen att
avgöra ärendet i dag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen
bifallit Raymond Johanssons förslag om remiss.
Vid omröstningen avgives 10 ja-röster och 1 nej-röst. Hur var och en röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen beslutar således att avgöra frågan på dagens sammanträde.
Ordföranden förklarar därefter Birger Lagerströms förslag antaget. Omröstning begärs.
Ordföranden förklarar arbetsutskottets förslag antaget som motförslag i omröstningen.
Följande omröstningsproposition fastställs. ”Den som bifaller Birger Lagerströms
förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit
arbetsutskottets förslag.”
Vid omröstningen avgives 4 ja-röster och 5 nej-röster samt 2 avstår. Hur var och en
röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar därefter om ändring av ikraftträdande datum för
omorganiseringen till 2001-07-01.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att med ikraftträdande från 2001-07-01 förändra nämndens namn till Miljö- och
byggnadsnämnden och förändra arbetsuppgifter så till vida att all trafikreglering
och trafiksäkerhetsarbete överförs till kommunstyrelsen och att
räddningstjänstverksamheten – med undantag av föreläggande och tillsyn – även
den överförs till kommunstyrelsen, och
att

från 2001-05-01 organisatoriskt placera samhällsbyggnadskontoret som en enhet
under kommunstyrelsen, samt

att

redigera det berörda reglementet i enlighet med ovanstående beslut

__________
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Dnr 2001.070 042

Anmälan om beslut rörande fördelning av 2000 års resultat
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1998-05-28 § 67 angående resultatansvar skall varje
nämnd i februari månad året efter resultatåret anmäla till kommunstyrelsen hur
överskottet skall disponeras alternativt hur underskottet skall återbetalas.
Föreligger beslut om fördelning av resultat för år 2000 från barn- och
utbildningsnämnden 2001-02-19 § 17 och sociala omsorgsnämnden
2001-02-27 § 19.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2001-02-15 § 16 bl a att anhålla hos
kommunfullmäktige att den del av årets underskott som är föranlett av återbetalning av
avgift för funktionskontroll av ventilationssystem enligt komunfullmäktiges beslut
2000-02-24 § 8 ej ingår i årets resultat. Som skäl för anhållan vill nämnden framhålla
att avgiften är utdebiterad enligt en taxa antagen av fullmäktige 1995-06-29 § 81 och
innan nämnden enligt ekonomireglementet antaget av fullmäktige 1998-05-28 § 67 och
1999-04-29 § 37 skall ha resultatansvar enligt punkt 1.
Kommunstyrelsen har beslutat om fördelning i arbetsutskottet 2001-02-28 § 21.
____________
Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till nuvarande regler för nämndernas resultatansvar uppta
nämndens hemställan 2001-02-15 § 16 till prövning i samband med regelmässig
översyn av aktuella resultatsaldon per den 2002-12-31, och
att med hänvisning till pågående omorganisation i nuläget inte föranstalta om en
särskild granskning av nämndens underskott.
__________
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