ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2000-06-14

Plats och tid

Centrumhuset, Henån, kl 08.15 – 12.00, 13.00 – 15.00

Beslutande

Ledamöter

1

Ersättare

Catharina B. Bråkenhielm
Bo Andersson
Birger Lagerström
Lars-Åke Gustavsson
Gunilla Josefsson
Torsten Olegård
Hans Pernervik
Roland Persson
Bengt Torstensson
Ingemar Arwedahl kl 08.15-14.30 §§ 72-80
Johan Söderpalm kl 14.00-15.00 §§ 80-84 Raymond Johansson kl 08.15-12.00 §§ 72-79
Övriga deltagande

Ewa Reinhold, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Övriga deltagande, se sidan 2

Utses att justera

Bo Andersson

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret, Henån, måndagen den 19 juni 2000,
kl 16.00

Sekreterare

............................................
Börje Olsson

Ordförande

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

Paragrafer 72 - 84

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2000-06-07

Datum för anslags
uppsättande

2000-06-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret, Henån

Datum för anslags
nedtagande
2000-07-12

..............................................
Börje Olsson
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Övriga deltagande
Torbjörn Ljungberg, ekonomichef kl 08.15–09.55 § 72
Pia Jakobsson, ekonom kl 08.15-09.55 § 72
Einar Jansson, v ordf samhällsbyggnadsnämnden kl 08.15-08.30 § 72
Roger Hansson, ordf barn- och utbildningsnämnden kl 08.30-08.45 § 72
Christer Thobiasson, v ordf barn- och utbildningsnämnden kl 08.30-08.45 § 72
Fredrik Sörensen-Ringi, förvaltningschef kl 08.30-08.45 § 72
Tommy Håkansson, förvaltningschef kl 08.45-09.30 § 72
Holger Formgren, v ordf sociala omsorgsnämnden kl 08.45-09.30 § 72
Boo Widén, stadsarkitekt kl 10.25-11.10 §§ 74-76
Olof Henningsson, Miljöinspektör kl 11.10-11.40 § 79
Mona Olsson, kommunjurist kl 11.40-11.45 § 77
Bengt Johansson, ej tjänstgörande ersättare kl 08.15-12.00 §§ 72-79
__________
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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

Summa

1
2

o = ordinarie, e = ersättare
närvaro markeras med x
frånvaro markeras med -
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4

Dnr 2000.060 042

Prognos 2 2000
Prognos nr 2 av 4 överlämnas till kommunstyrelsen. Den bygger på de fyra första
månadernas redovisning. Nämnder/styrelser ska med ledning av givna förutsättningar
och beslut, beräkna det mest sannolika resultatet för året. Prognos 1 visade att årets
resultat försämrats med 3 mkr, från ett överskott på 1,8 mkr till ett underskott på –1,2
mkr. Tyvärr fortsätter den negativa trenden och prognos 2 visar ett beräknat årsresultat
på –3,4 Mkr.
Prognosen för skatter och statsbidrag ger sammantaget ett bättre utfall än förväntat, +9
mkr. Det är 6 mkr bättre än i föregående prognos. Det beror på den fortsatt goda
konjunkturen som ger ökade skatteintäkter. Ökningen är hänförlig till avräkningen för
tidigare års skatteintäkter.
Samtliga nämnder/styrelser har beräknat ett sämre resultat för sina resp. verksamhet än
vid föregående prognos. Underskottet har ökat från -5,6 mkr
till –13,5 mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om extraanslag för 0,5 mkr.

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Prognos 2
- 4 270 tkr
- 1 845 tkr
- 6 830 tkr
- 575 tkr

Prognos 1
- 920 tkr
- 1 038 tkr
- 3 310 tkr
- 375 tkr

Nedan kommenteras de största avvikelserna.
Den största avvikelsen för kommunstyrelsen finns inom kollektivtrafiken –2,3 mkr. Det
hänför sig dels till ökade kostnader för innevarande år samt en slutreglering av 1999 års
kostnader. Redan i föregående prognos redovisades ett beräknat underskott för
renhållningen pga att intäkterna för återvinningsfraktionen blir lägre än beräknat –1
mkr.
Barn- och utbildningsnämnden räknar med minskade intäkter inom barnomsorgen. Bl a
ser man att sedan ett förändrat taxesystem infördes gör föräldrarna mer medvetna val av
sitt omsorgsbehov och kan på så sätt sänka sin avgift. En översyn av taxan pågår.
Kostnaderna för elever som går i skolan i annan kommun (interkommunala
ersättningar) ökar kraftigt och nämnden räknar med ett underskott om ca 1 mkr.
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Sociala omsorgsnämndens underskott är i stora delar hänförligt till ökade
personalkostnader pga ökad vårdtyngd inom de flesta av nämndens verksamheter.
Svårigheter att rekrytera vikarier gör att kostnaderna för fyllnadstid och övertid ökar
kraftigt. Socialbidragens positiva trend har brutits något. Det förväntade överskottet om
1 300 tkr har minskats till 500 tkr. Enligt nämnden beror det på att tendensen till
sjunkande socialbidrag inte varit lika stor den senaste tiden. Budgetgruppen har efter att
tagit del av prognosen lämnat ett åtgärdsförslag till nämnden att fatta beslut om senare i
juni
Samhällsbyggnadsnämnden räknar med att under året betala tillbaka avgiften för
obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt beslut i regeringsrätten, vilket ger ett
underskott om 250 tkr.
Dessutom aviserar nämnden mindre intäkter än beräknat -250 tkr pga organisationsförändring inom stadsarkitektenheten.
__________
Orsakerna till samhällsbyggnadsnämndens underskott redovisas i huvudsak ovan och
åtgärder nämnden ämnar vidta kan inte presenteras nu utan man ber från
samhällsbyggnadsnämndens sida att få återkomma i delårsbokslutet.
Barn- och utbildningsnämndens representanter meddelar att barnomsorgstaxan går med
underskott i förhållande till budget. Efterfrågan på familjedaghem sjunker. Placeringar i
familjehem med skolgång i annan kommun är en annan orsak till nämndens underskott.
Sociala omsorgsnämndens representanter hänvisar till tomma platser i särskilda boende,
LSS och LAS-lagstiftningens krav samt vad som redogjorts för ovan som skäl till
kostnadsökningarna. Ett problem som man måste ta tag i är varför kostnaderna drar i
väg utan att verksamheterna tycks kunna kontrollera dem. En särskild fråga är också hur
bra uppföljningssystemet fungerar.
När det gäller kommunstyrelsens egen verksamhet konstateras även där ett underskott
enligt prognos i huvudsak hänförligt till kollektivtrafiken och det tidigare aviserade
troliga underskottet vad avser återvinningsfraktion. Åtgärder vad avser kollektivtrafiken
går inte att genomföra på kort sikt men framtida omprioriteringar förväntas bli
nödvändiga.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga prognosen till handlingarna.
__________
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Exp.:
Markingenjör
Fastighetsägare

Ks § 73
Au § 56

Dnr 2000.098 254

Godkännande av avtal om marköverlåtelse och intrångsersättning
Föreligger avtal daterat 2000-02-01 mellan Orust kommun och ägarna av fastigheten
Nösund 1:66 för godkännande.
Avtalet avser överenskommelse om marköverlåtelse och intrångsersättning rörande
fastigheten Nösund 1:66 för att möjliggöra anläggande av ny förbindelseväg till
Törtippområdet i Nösund. Befintlig väg uppfyller inte gällande
trafiksäkerhetsregler.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande avtal om marköverlåtelse och intrångsersättning daterat
2000-02-01.
__________
På sammanträdet presenteras ett nyskrivet avtal med vissa ändringar daterat 2000-0606.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande avtal om marköverlåtelse och intrångsersättning daterat
2000-06-06, samt
att som förtydligande uttala att punkten 4 h) skall kopplas till befintligt arrendeavtal.
__________
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Dnr 1996.130 214

Antagande av detaljplan för Nösunds samhälle
Föreligger förslag till detaljplan daterad 15 juli 1996.
Detaljplanen syftar till utbyggnad av VA-system som på ett ekonomiskt rimligt sätt och
långsiktigt tillgodoser samhällets behov av vatten- och avloppsförsörjning. Ortens
kvaliteter som bostadsort skall tillvaratas. Planen skall ge möjligheter att utveckla
Nösund som helårssamhälle. Behovet av markreservationer för servicefunktioner och
olika fritidsaktiviteter skall beaktas. Planen bör skapa förutsättningar för nylokalisering
av näringsverksamheter/småindustri.
Kommunstyrelsen beslutade 1999-08-10 § 166 att lämna följande yttrande: ” Det
föreslås att skrivning i plandokumenten rörande planavgift inskränks till formulering att
avgift kan komma att tas ut. Vidare bör hänvisning till Va-taxan ske utan att ge intryck
av att det är ett visst års taxa som gäller då ju denna taxa kan komma att förändras innan
Nösundsplanen är genomförd. I övrigt finns inget att erinra.”
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2000-05-23 att godkänna det 1997-07-18
upprättade och det 1999-07-05, 2000-01-05, 2000-04-25 och 2000-05-23 reviderade
planförslaget och översända det till kommunfullmäktige för antagande.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med undantag av fastigheten Nösund 1:136 antaga det av
samhällsbyggnadsnämnden översända planförslaget.
__________
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Exp.:
Exploateringsingenjör
Caravan Club

Ks § 75

Dnr 2000.099 350

Godkännande av avtal mellan Caravan Club Hällevik 2:55 m.fl. och Orust kommun
Föreligger avtal daterat 2000-03-21 mellan Orust kommun och Caravan Club avseende
byggande av vatten och avlopp samt anslutning av vatten och avlopp från Caravan Club
till befintlig kommunal anläggning.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal daterat 2000-03-21 med Caravan Club beträffande byggande av
va-anläggning i Hällevik 2:55 m fl.
__________
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Dnr 1997.114 214

Antagande av detaljplan för Hällevik 2:55
Kommunfullmäktige beslutar 1996-10-24 § 156 att medge att förslag till detaljplan får
upprättas för prövning av ansökan. Planen syftar till att utöka campinganläggningen.
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har vid ett flertal tillfällen haft
planförslaget för yttrande. Vid senaste tillfället beslutade kommunstyrelsen 2000-01-12
§ 8 att inget ha att erinra mot planförslaget under förutsättning att Va-avtal är tecknat
före planen antages.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2000-02-22 § 54 att det 1999-10-18 upprättade
planförslaget godkännes och översändes till kommunfullmäktige för antagande.
___________
Hans Pernervik föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden.
Torsten Olegård yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen avslår Hans Pernerviks förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande planförslag.
___________
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Exp.:
Ekonomisekreterare
Sociala omsorgsnämnden

Ks § 77

Dnr 2000.089 046

Mottagande av gåva
Orusts Sparbank har meddelat att Viktoria Paulssons kvarlåtenskap skall tillfalla
Eklunden.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att med tacksamhet mottaga förordnandet av Viktoria Paulssons kvarlåtenskap, samt
att överlämna medlen till sociala omsorgsnämnden för förvaltning i enlighet med
testators vilja.
__________
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Exp.:
Kanslichef
Kommunchef
OKFS

Ks § 78
Au § 57

Dnr 2000.097 005

Antagande av IT-säkerhetspolicy för Orust kommun
Kommunens nuvarande ADB-säkerhetspolicy upprättades 1991 och antogs av
kommunstyrelsen 1991-04-09 § 50.
Under de år som förflutit sedan dess har ADB/IT-verksamheten utvecklats kraftfullt
varför kommunstyrelsekontoret under våren 1999 tog initiativet till att se över
hithörande regler.
Föreligger förslag till ny IT-säkerhetspolicy daterat 2000-05-11.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till IT-säkerhetspolicy för Orust kommun.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Dnr 2000.034 406

Ändring och komplettering av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
Nu gällande taxa är antagen av kommunfullmäktige 1994-11-10 § 143.
Genom tillkomsten av Miljöbalken 1999-01-01 har ändrade förutsättningar införts för
kommunala tillsynsmyndigheter att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt
Miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Möjligheterna att ta ut avgifter har ökats jämfört med tidigare. Under behandlingen av
förslaget till Miljöbalken uttalade regeringen att en stor del av tillsynsmyndigheternas
verksamhet enligt Miljöbalken bör avgiftfinansieras. Detta ligger också i linje med
principen att förorenaren skall betala.
De nya reglerna i Miljöbalken aktualiserar en översyn av nu gällande prövnings- och
tillsynstaxa antagen av kommunfullmäktige § 143/94. En annan anledning till att en
sådan översyn bör göras är att ingen uppräkning skett av avgifterna sedan tillsynstaxan
fastställdes i november 1994.
Enligt Miljöbalkens 27 kap 1 § får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om
avgifter för den prövning och tillsyn som kommunen utför enligt Miljöbalken.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2000-01-26 § 5 att föreslå kommunfullmäktige
anta taxa daterad 2000-01-26 för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att gälla från 2000-06-01.
Kommunstyrelsen beslutade 2000-03-15 § 32 att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2000-04-27 § 113 att föreslå
kommunfullmäktige anta taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som framgår av bilaga till
beslutet, samt att den ändrade taxan föreslås gälla från 2000-07-01.
___________
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen.
___________
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Raymond Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att anta taxan enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag med ändring av sista meningen i § 8 att lyda:
”Restid debiteras ej” med ikraftträdande från 2000-08-01.
Torsten Olegård yrkar bifall till Raymond Johanssons förslag med tillägg av att-satsen:
att minska budgetramen för samhällsbyggnadsnämnden med 300 000 kronor
motsvarande den förstärkta inkomsten av taxan och överföra 300 000 kronor till sociala
omsorgsnämnden.
Ordföranden förklarar Raymond Johanssons förslag antaget. Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition fastställes: ”Den som bifaller Raymond Johanssons
förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit
Torsten Olegårds förslag”.
Vid omröstningen avgives 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således Raymond Johanssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxan enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag med ändring av sista
meningen i § 8 att lyda: ”Restid debiteras ej” med ikraftträdande från 2000-08-01.
__________
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Dnr 2000.090 206

Avgift för regelbunden brandsyn
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2000-04-27 § 112 att föreslå
kommunfullmäktige att med stöd av 18 § räddningstjänstlagen fr o m 2001-01-01
föreskriva att avgift skall erläggas för regelbunden brandsyn och att godkänna
”taxa för regelbunden brandsyn” daterad 2000-04-07 samt att föreslå
kommunfullmäktige att anta ovannämnda taxa och grundbelopp att gälla fr o m
2001-01-01.
__________
Bengt Torstensson yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
___________
Bo Andersson med instämmande av Roland Persson och Torsten Olegård föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå taxeförslaget.
Birger Lagerström och Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta rubr taxa och grundbelopp att gälla från 2000-01-01.
__________
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Exp.:
Länsstyrelsen
Tekniska enheten

Ks § 81
Au § 51

Dnr 2000.092 533

Förlängning av tiden för hastighetsbegränsning i Käringöns hamn
I och utanför hamnen på Käringön råder idag hastighetsbegränsning till 5 knop under
tiden 1 juni - 15 augusti. Då hamnmästaren meddelar att han håller hamnen öppen större
delen av året allt efter som båtar söker sig till ön önskar han utökad tid för
fartbegränsningen till att gälla hela året. Detta för att förhindra svallbildning i hamnen
och erbjuda en lugn, trygg hamn.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att hos Länssstyrelsen ansöka om att utöka gällande hastighetsbegränsning att
gälla under hela året.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Dnr 2000.050 091

Motion om finansiering av ombyggnad av väg 734
Claes Nordevik, Folkpartiet Liberalerna föreslår i motion 2000-04-17
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen undersöka huruvida
ett tillfälligt lån från Orust kommun till Vägverket skulle kunna påskynda
ombyggnaden av vägavsnitten Ängås korsväg och stenbron på väg 734 mellan
Svanesund och Varekil.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till Vägverkets pågående planeringsprocess anse motionen
besvarad.
___________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Dnr 2000.008 093

Anmälan av inkomna skrivelser
Justitieombudsmannen, 2000-05-24, Anmälningar mot Samhällsbyggnadsnämnden i
Orusts kommun angående handläggningen av ett bygglovsärende; bl a fråga om
bristande saklighet och objektivitet.
Vänersborg Tingsrätt, Miljödomstolen, 2000-05-11, Dom i saken: Lagligförklaring
av kajutbyggnad jämte muddring m m inom fastigheterna Orust Morlanda-Slätthult
1:29, 2:72 och 2:78 Orust kommun, västra Götalands län.
Samhällsbyggnadsnämnden, 2000-04-27 § 132 Svanesund 2:117 m fl förslag till
detaljplan.
Västtrafik AB, 2000-05-05, Bolagsstämma i Västtrafik AB.
Västra Götalandsregionen, Kommunikationssektionen, 2000-04-18, Nu är det dags
att satsa på järnvägen i Västra Götaland.
Svenska Kommunförbundet, 2000-04-06, Styrning av säkerhetsarbete i kommuner
och landsting.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

qdls/ks/ksprot00

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2000-06-14

Ks § 84
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Dnr 2000.009 002
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2000-05-18, 2000-05-24
Dnr 2000.010 257
Förköpsärenden
Beslut fattade enligt förteckning
Dnr 2000.016 020
Övriga personalärenden
Beslut enl förteckning – löpnr 049 - 081
Dnr 2000.012 052
Upphandling
Entreprenadavtal enligt förteckning 2000-05-29
Dnr 2000.078 702
Tillstånd att servera alkoholdrycker
Tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker i avvaktan på permanent tillstånd
Nya ägare, Sjögården i Ellös AB
Dnr 2000.013 294
Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – bostäder enligt förteckning 2000-05-29
Köpekontrakt – fastigheter enligt förteckning 2000-05-29
Ledningsrättsavtal m m enligt förteckning 2000-05-29

Dnr 2000.014 090
Bidrag
Bostadsanpassningsbidrag enligt förteckning 2000-05-29
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
___________

qdls/ks/ksprot00
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