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Dnr 2001.083 042

Prognos 4 år 2001
Budgetuppföljning
Prognos 4 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 -9,6 mkr och prognos 2 ett resultat på – 7,8 mkr.
Prognos 3 redovisade ett beräknat resultat på – 8,0 mkr och prognos 4 visar ett resultat
på – 7,7 mkr. Anledningen till resultatet är att nämnderna/styrelsen redovisar en prognos
som är 3,8 mkr bättre än den förra prognosen. Däremot förväntas prognosen för skatter
och statsbidrag bli 1,4 mkr lägre än i prognos 3 och så har extra anslag ökat med 0.1
mkr. I övrigt har pensionsskulden ökat med 1 mkr jämfört med tidigare redovisad
prognos och PO-pålägget är enligt beräkningar från personalavdelningen för lågt, vilket
innebär en avvikelse mot budget med 1 mkr.

Den största totala avvikelsen inom ordinarie verksamhet visar sociala omsorgsnämnden
med –2 700 tkr. Den största avvikelsen jämfört med förra prognosen redovisar
Kommunstyrelsen, som visar ett resultat på +310 tkr i prognos 4, vilket är 2 040 tkr
bättre än prognos 3. Barn- och utbildningsnämnden visar även de ett resultat som är
betydligt bättre än förra prognosen. Miljö- och byggnadsnämndens prognos visar ett
överskott på 75 tkr, tack vare den utökade delegationsordningen. Affärsdrivande
verksamhet visar ett resultat på –1 300 tkr, varav -1 000 tkr är sedan tidigare
budgeterat.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppmana nämnder och styrelser med budgetunderskott att, enligt
ekonomireglementet, åtgärda dessa före årets slut.
_________
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Ks § 170

Dnr 2001.044 140

Näringslivsrapport
Näringslivs- och landsbygdsutvecklaren redogör för pågående ärenden inom sitt
verksamhetsområde samt stämmer av vissa näringslivsfrågor.
__________
Almi ger en överblick över ”starta-eget” verksamheten.
Informationen läggs till handlingarna
__________
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Exp:
Västtrafik
Trafikplanerarna

Ks § 171

Dnr 2001.218 501

Yttrande över förslag till Trafikförsörjningsplan 2002/2003
Västtrafik Göteborgsområdet AB har 2001-11-15 på remiss översänt förslag till
Trafikförsörjningsplan för 2002/2003.
Remissvaren skall vara inne före den 17 december 2001. Trafikplaneraren har inget att
erinra mot Västtrafiks förslag.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ha något att erinra mot förslaget men framhåller att i kommande
trafikförsörjningsplan bör
- Orustexpressen/Röd Express ges regional omfattning och utsträckas till
Uddevalla varigenom regionalt bidrag erhålls,
- kapacitetsanpassning ske av bussarna mellan Henån och Uddevalla.
__________
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Exp:
Miljödepartementet 3 ex.
Tekniska enheten
Ekonomi
Planeringssekr.

Ks § 172

Dnr 2001.219 040

Lokalt investeringsprogram 2002-2004
Orust kommun beviljades år 2000 bidrag för lokalt investeringsprogram för hållbar
utveckling (LIP). Förslag till ny ansökan om bidrag för investeringsprogram för år 20022004 föreligger. Följande åtgärder ingår i programmet:
1)
2)
3.

Överföringsledning Henån-Ellös och ombyggnad av reningsverk
Bioremediering – Kretsloppsmässigt omhändertagande av organiskt material
från musselodling
Bidrag till handläggning av lokalt investeringsprogram

__________
Kommunstyrelsen beslutar
att hos Miljödepartementet ansöka om bidrag för lokalt investeringsprogram för hållbar
utveckling, enligt föreliggande förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige

Ks § 173
Au § 149

Dnr 2001.213 013

Antagande av befolkningsprognos 2001-2007
Föreligger kommunstyrelsekontorets förslag till befolkningsprognos 2001-2007, daterad
2001-09-18, med delprognoser för skolområden och äldreomsorgsområden.
Befolkningsprognos 2001-2007 utgår från styrdokumentet ”Vårt framtida Orust”. Enligt
detta är målsättningen att befolkningen ska uppgå till 15 100 personer år 2003. Det
innebär en befolkningsökning med omkring 25 personer per år.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till befolkningsprognos 2001-2007, samt
att anmäla prognosen till kommunfullmäktige.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Folkhälsorådet

Ks § 174

Dnr 2001.220 760

Yttrande över Alkohol- och drogpolitiskt program
Orust kommun antog 1996 ett drogpolitiskt program. Föreligger förslag till alkohol- och
drogpolitiskt program från Folkhälsorådet för remissyttrande från kommunstyrelsen före 1
december 2001.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att avge följande yttrande:
- Förslaget är omfattande och innebär stora ekonomiska åtaganden som skall tas
inom ram.
- De i förslaget angivna BVC och MVC har annan huvudman än kommunen
varför beslutet som påverkar dessa inte kan tas i fullmäktige.
- Nämnderna och styrelsen ansvarar för genomförandet och ger själva uppdrag
till tjänstemännen, inte fullmäktige.
- Kommunen har ej resurser för utbildning av kassapersonal. Sidan 8, sista
stycket, andra meningen skall istället ha följande lydelse:
” Detta kan ske genom information om kommunens riktlinjer och
om vikten av utbildning för kassapersonal i lagstiftning och ansvar.”
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Ks § 175

Dnr 2001.073 006

Antagande av preliminär sammanträdesplan för 2002
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till preliminär årsplan för
kommunstyrelsen och arbetsutskottets sammanträden under 2002.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag som preliminär plan för år 2002.
__________
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Exp:
Scanfjord + opt.avtal
Tekniska enheten

Ks § 176
Au § 151

Dnr 2001.204 261

Optionsavtal avseende industrimark på Lervik, på del av fastigheten
Mollösund 5:398
HB Scanfjord Sverige, ägare av fastigheten Mollösund 5:395, har inkommit med
önskemål om att få option på angränsade markområde, del av kommunens fastighet
Mollösund 5:398, se bifogat optionsavtal.
HB Scanfjord Sverige:s verksamhet är musselodling, vilken är väl etablerad. Företaget
håller på att expandera och kommer i framtiden att vara i behov av att utöka sin fastighet.
Aktuellt markområde är detaljplanelagd som industrimark.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna bifogat optionsavtal samt
att vid framtida köp skall köpeskillingen beräknas efter den kommunala taxa som gäller
för industrimark vid köpekontraktets tecknande.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Kommunfullmäktige
Ekonomi
Tekniska enheten

Ks § 177
Au § 153

Dnr 2001.206 346

Indexhöjning av anläggningsavgifter och brukningsavgifter i VA-taxan
Enligt ”Taxa för avgifter till allmänna vatten- och avloppsavgifter” § 9 och § 14
”

§9

I § 5-8 angivna anläggningsavgifter är baserade på det indextal i konsumentprisindex
som gäller för juli månad 1989. När detta index ändras, äger kommunstyrelsen (tekniska
nämnden) anpassa anläggningsavgifterna därefter med iakttagande av följande
bestämmelser.
a.

Tillägg till eller avdrag från avgift enligt § 5-8 beslutas av kommunstyrelsen
(kommunens tekniska nämnd).

b.

Tillägg eller avdrag skall göras med viss procent av sammanlagd avgift enligt
§ 5-8.

c.

Procenttalet bestäms av skillnaden mellan indextal för juli månad beslutsåret och
indextalet för juli 1989 (187,9).
Har skatteändring vidtagits, som inverkar på ledningskostnaderna men ej inräknats i
det förstnämnda indextalet, får detsamma justeras med hänsyn här till.

d.

Kommunstyrelsen (tekniska nämnden) skall anmäla beslut avseende tillägg eller
avdrag till kommunfullmäktige.

e. Sålunda beslutad och anmäld avgiftsändring skall tillämpas för alla anläggningsavgifter
som debiteras från och med den 1 januari året efter bokslutsåret.
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Kommunstyrelsen
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Enligt § 14
I § 13 angivna brukningsavgifter är baserade på det indextal i konsumentprisindex
som gäller för juli månad 1989. När detta index ändras, äger kommunstyrelsen
(tekniska nämnden) anpassa brukningsavgifterna därefter med iakttagande av
följande bestämmelser:
a.

Tillägg till eller avdrag från avgift enligt § 5-8 beslutas av kommunstyrelsen
(kommunens tekniska nämnd).

b.

Tillägg eller avdrag görs med viss procent av sammanlagd avgift.
Procenttalet bestämmes av skillnaden mellan indextalet för juli månad beslutsåret och
indextal som gäller för juli månad 1989 (187,9) samt avrundas till närmaste hela tal.
Tillägg eller avdrag avrundas vid fakturering i sin tur till närmaste hela krontal.

d.

Kommunstyrelsen (tekniska nämnden) skall anmäla beslut avseende tillägg eller
avdrag till kommunfullmäktige.

e.

Sålunda beslutad och anmäld avgiftsändring skall tillämpas på grundavgift enligt § 13
mom 1a och på avgift för S, spillvattenavlopp, enligt § 13 mom 1b samt på avgift för
V, renvatten, enligt § 13 mom 1c fr o m nästkommande debiteringsperiod och på
avgift för vattenmängd enligt § 13 mom 1d för all förbrukning efter första avläsning
efter dagen för kommunstyrelsens (tekniska nämndens) beslut.

Konsumentprisindex juli månad 1989 187,9
Konsumentprisindex juli månad 2001 266,9
Detta ger en ändring för hela perioden med 79,0 enheter, vilket ger
mellanskillnaden 42,00 %.
Höjningen från 2001-01-01--2002-01-01 är 2,65 %.
Denna höjning (2,65 %) har tillämpats för taxans brukningsavgifter
d) en avgift per m3 levererat renvatten
för V, renvatten och
för S, spillvatten
eftersom dessa avgifter sänktes med 50 öre enligt kommunfullmäktiges beslut
2000-11-09 § 73 gällande brukningstaxan 2001.
__________
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att höja anläggningsavgiften och brukningsavgiften i VA-taxan för avgifter till allmänna
vatten och avloppsavgifter i Orust kommun med 2,65 % - motsvarande höjning
räknat från 2001-01-01 till 2002-01-01, att träda i kraft enligt § 9 och
§ 14 punkt e, samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Kommunstyrelsen
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Exp:
Köparen + avtal
Tekniska enheten
Ekonomi

Ks § 178
Au § 152

Dnr 2001.205 252

Godkännande av köpekontrakt för äldre bostadsfastighet på Mollösund 5:398
Kommunstyrelsen beslutade 2001-02-07 § 23 att ge kommunstyrelsekontorets
tekniska enhet i uppdrag att efter opartisk värdering och fastighetsbildning erbjuda
fastigheten till hyresgästen.
Två värderingar föreligger:
Värderingsinstitutet i Uddevalla AB, marknadsvärde 900.000 kr +- 50.000 kr och
RN Fastighetskonsult AB, marknadsvärde 575.000 kr +- 75.000 kr.
Köpekontrakt har tecknats med hyresgästen om en överenskommen köpeskilling om
850.000 kr.
Ansökan om fastighetsbildning görs efter kommunstyrelsens godkännande och
köpekontraktets påtecknande.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat köpekontrakt.
_________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
_________
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Kommunstyrelsen

2001-11-28

Ks § 179

Dnr 2001.054 094

Rapport från Folkhälsorådet
Ordföranden, som även är ordförande i Folkhälsorådet rapporterar om rådets
verksamhet under hösten, där kampanjen ”öppna ögonen” dominerat. Kampanjen var
inriktad på tobak/alkohol/drogförebyggande information till barn/ungdomar och deras
föräldrar.
Orust synes ha kommit långt jämfört med övriga kommuner.
_________
Rapporten lades till handlingarna.
_________
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Kommunstyrelsen
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Exp:
Daggruppen (Börje Olsson)
Kanslichefen
Ekonomi

Ks § 180
Au § 154

Dnr 2000.105 082

Medfinansieringsbeslut samt förskottering av medel i Carpe Mare-projektet
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 500 tkr i 2001 års budget; medel att utgå av Eget Kapital.
Därefter gick inte EU-finansieringen i den takt som var tänkt. Förhandlingar i Brüssel
pågick under våren 2001 och beslut om EU:s finansiering kom först under senvåren.
Carpe Mare har nu under hösten byggt upp sin administration. Det första beslutet i
Carpe Mare om bidrag kommer att beslutas strax efter årsskiftet 2001beslutet i Carpe Mare om bidrag kommer att beslutas strax efter årsskiftet 2001-2002.
Orust har för övrigt hunnit fatta lokalt kommunalt beslut om två Carpe Mare-projekt,
vilka först nu i dagarna kan ansöka om totalbidraget.
För att förenkla administrationen och förbättra villkoren för de sökande föreslår Carpe
Mares beslutsgrupps ordförande och projektledare i skrivelse 2001-10-15 att de i
Carpe Mare ingående kommunerna delegerar den lokala beslutanderätten (lokalt
godkännande och medfinansiering) i projekt vars kommunala medfinansiering är högst
20.000 kr. Vidare föreslås att 200.000 kr av de 440.000 kr avsedda för Carpe Mareprojektet, årligen förskotteras till Carpe Mare. Därmed skulle Carpe Mare ha möjlighet
att använda sig av viss förskottering till de projekt som erhåller bidrag.
__________
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att till laggruppen överlåta beslut om medfinansiering i Carpe Mare-projektet i fall där
den kommunala finansieringen avser högst 20 000 kr och vad avser lokal förankring
av berörda projekt förutsätta samråd under beredningsprocessen, samt
att enligt Carpe Mares förslag årligen förskottera 200 000 kr till Carpe Mare av medel
avsedda för kommunal medfinansiering.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Kommunstyrelsen
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Exp:
Fastighetsägare + opt.avtal
Tekniska enheten
Ekonomi

Ks § 181
Au § 150

Dnr 2001.214 261

Godkännande av optionsavtal avseende markområden på Tuvesvik avsedda för
färjeterminal och parkering
Kommunstyrelsen beslutade 1999-08-10 att uppdra till kommunstyrelsekontoret dels
uppta förhandlingar med NCC vad avser industriområdet i Hälleviksstrand och
markägare vad avser Tuvesvik och dels därefter påbörja detaljplaneändringar i
industriområdet i Hälleviksstrand respektive Tuvesvik.
Uppdraget är föranlett av den kommunala planeringsinriktningen att överföra även
färjetrafiken från Käringön till Tuvesvik.
Mark för ny färjeterminal och nya parkeringsytor i Tuvesvik är därmed nödvändiga.
Därav ovanstående uppdrag.
Förhandlingar har förts med markägare i området och det föreligger nu ett
optionsavtal av 2001-10-29 som avser dels en framtida möjlighet för Orust kommun att
förvärva mark, dels att arrendera mark i området. Det förra
avser själva terminalen och det senare mark för parkeringsytor.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna optionsavtal, daterat 2001-10-29, med John Olsson och Anita Olsson
fastighetsägare till Lavön 2:30, 2:33 och 2:31.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Näringslivsdepartementet

Ks § 182
Au § 145

Dnr 2001.207 025

Deltagande i försök med s k friår
Näringslivsdepartementet anmodar i skrivelse av oktober 2001, inkommen
2001-11-05, kommunen – om intresse för det föreligger – inkomma med
intresseanmälan rörande deltagande i friårsförsök. I skrivelsen anges inte datum när
anmälan skall vara inkommen.
Försöksverksamheten ska innebära att anställda ska ha möjlighet till ledighet upp till ett
år med villkoret att arbetsgivaren samtidigt anställer en arbetslös som vikarie för den som
är ledig. Försökverksamheten kommer att avgränsas till ca 10 kommuner.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att anmäla Orust kommun som intresserad av deltagande i friårsförsöket.
__________
Kommunstyrelsen noterar att ärendet erhållit snabbast möjliga beredning samt
att departementet inte tagit hänsyn till att den kommunala demokratiska
beslutsprocessen erfordrar mer än tre veckors handläggning.
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Kommunstyrelsen
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Exp:
Näringslivsdepartementet

Ks § 183
Au § 157

Dnr 2001.209 100

Yttrande över betänkandet ”Enskild eller allmän väg”
Näringslivsdepartementet lämnar bl a Orust kommun tillfälle till yttrande över
betänkandet ”Enskild eller allmän väg”.
Utredningen har haft till uppdrag att se över reglerna för statsbidrag till enskild
väghållning samt gränsen mellan allmän och enskild väg.
Yttrande skall ha inkommit till departementet senast 2002-01-07.
__________
Torsten Olegård med instämmande av Bo Andersson och Holger Formgren föreslår
kommunstyrelsen besluta att i yttrande anföra: ”Orust kommun säger nej till att föra över
allmänna vägar till enskild väghållning.”
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
enligt Torsten Olegårds förslag.
__________
Kommunstyrelsen beslutar:
att ange följande yttrande:
”Orust kommun säger nej till att föra över allmänna vägar till enskild väghållning.”
__________
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Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunchefen

Ks § 184
Au § 161

Dnr 2001.217 023

Särskilt visstidsförordnande för personalchef och teknisk chef
Kommunstyrelsen beslutade 1991-02-12 § 35 och § 36 att särskilt visstidsförordnande
för tiden 1990-07-01 – 1996-06-30 för dåvarande gatu- och va-chef respektive
personalchef. I förhandling 1995-10-25 förlängdes avtalen till
2002-06-30.
Förhandlingar om ny förlängning av förordnandetiden har förts. Arbetstagarna kommer
att avgå från anställningen den 1 juli 2002.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga meddelandet till handlingarna samt
att uppdra till kommunchefen att genomföra en översyn av ledningsfunktionen
inom förvaltningen.
__________
Kommunchefen rapporterar om genomförd översyn. Nuvarande ledningsfunktion bör
bibehållas och rekrytering av ny personalchef och ny teknisk chef bör ske.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera resultatet av förhandlingarna, samt
att nyrekrytera personalchef och teknisk chef .
__________
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Kommunstyrelsen

2001-11-28

Ks § 185

Dnr 2001.013 093

Anmälan av inkomna skrivelser
Kammarrättens beslut 2001-11-13 att avskriva ärendet betr serveringstillstånd enligt
alkohollagen för Henåns Värdshus.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23

Kommunstyrelsen

2001-11-28

Ks § 186
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Dnr 2001.034 002
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2001-10-31 och 2001-11-14 .
Dnr 2001.014 257
Förköpsärenden
Beslut fattade enligt förteckning
Dnr 2001.038 294
Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser m m
Lägenhetsarrenden enl förteckning 2001-11-14
Hyreskontrakt-Bostäder enl förteckning 2001-11-14
Dnr 2001.040 090
Bidrag
Bostadsanpassningsbidrag enligt förteckning 2001-11-14

__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

