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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

Kf § 31
Ks § 73
Kf § 21
Ks § 53

Dnr 2003.063 042

Prognos I 2003
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 –8,7 mkr. Detta är 14,8
mkr sämre än den resultatbudget, som kommunfullmäktige beslutade om den 11
december. Orsaken är att nämnderna/styrelsen redovisar ett underskott på 9,7 mkr.
Prognosen för skatter och statsbidrag visar i dagsläget ett överskott med 2,5 mkr.
Jämfört med februariprognosen, kommunfullmäktige 2003-02-27 § 4, har
skatteintäkterna minskat med 5 mkr beroende på ett förväntat negativt utfall av
slutavräkningen. Statsbidraget har ökat med 3 mkr, vilket avser det generella
sysselsättningsstödet, som enligt rekommendation av kommunförbundet skall
redovisas som ett generellt statsbidrag.
Den största avvikelsen inom ordinarie verksamhet redovisar Barn- och
utbildningsnämnden med –8 328 tkr. Kommunstyrelsen och Sociala
omsorgsnämnden beräknar ett underskott på 530 tkr respektive 859 tkr. Miljö–
och byggnadsnämnden och affärsdrivande verksamhet redovisar ingen avvikelse i
årets första prognos.
Därtill har Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutat om extra anslag
för 7,5 mkr.
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Budgetavvikelser
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildn nämnden
Sociala omsorgsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Summa nämnder/styrelse

- 530 tkr
-8 328 tkr
- 859 tkr
+/- 0 tkr
- 9 717 tkr

Extra anslag
Summa

- 7 540 tkr
- 17 257 tkr

Skatter och statsbidrag
Totalt

+ 2 500 tkr
- 14 757 tkr

__________
Från kommunstyrelsens representant meddelas att fastighetsunderhållet är det
stora problemet. Hyresintäkterna täcker inte kostnaderna och underhållet är
nödvändigt. En ny lösning vad avser fördelningsmodell är under utarbetande men i
år går inte ett underskott att förhindra.
Från barn- och utbildningsnämnden rapporteras att man under året räknar med att
hämta hem alla underskott förutom underskottet som avser köp av
gymnasieplatser – 3,5 mkr.
Sociala omsorgsnämnden meddelar att prognos I för nämnden känns lite osäker
men vad man har kommit fram till ska underskottet inte bli större än 1 mkr.
Många av de tidigare kostsamma kostnadsproblemen har man lyckats åstadkomma
förbättringar i – bl a löses vikariefrågorna i verksamheterna nu på ett annat sätt.
Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till det
ekonomiska läget skall nedanstående gälla från 2003-06-01 – 2003-12-31:
-

Stopp införes för anlitande av externa konsulter, eventuella avsteg beslutas av
respektive nämnd/styrelse.

-

Övertid skall endast i akuta lägen förekomma och vara beordrad av närmast
överordnad chef/nämnd/styrelse och redovisas månadsvis till respektive
nämnd/styrelse.
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-

Inköp av inventarier under ett halvt basbelopp beslutas av förvaltningschef,
överstiges detta beslutar respektive nämnd/styrelse och en utvärdering av
nämnda åtgärder skall ske i samband med årets sista prognos då också
ställning tas till eventuell förlängning av åtgärderna under 2004.

Därutöver skall samtliga nämnder/förvaltningar se över sina administrativa rutiner
syftande till mer samordning och mer effektivitet och att uppmana
nämnder/styrelse med budgetunderskott att inom ramen för ekonomireglementet i
övrigt åtgärda dessa och att återkomma i frågan med förslag till besparingsbeslut
om så erfordras samt att avslå barn- och utbildningsnämndens hemställan 200303-17 § 32 om extra anslag på 3,5 mkr angående köp av gymnasieplatser.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchefen att redovisa en tänkbar ekonomisk
besparingseffekt av nedan redovisade förslag till nästa kommunstyrelse.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Bo Anderssons förslag.
__________
Bo Andersson med instämmande av Christer Tobiasson och Gunilla Josefsson
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Magnusson med instämmande av Holger Formgren m.fl. yrkar återremiss för
att avvakta kommunchefens redovisning vid nästa sammanträde.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller
att ärendet skall avgöras idag röstar ja, den som vill att ärendet återremitteras
röstar nej.
Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 18 nej-röster. Det är tillräckligt att 1/3
del av ledamöterna bifaller återremissyrkandet. Hur var och en röstat framgår av
bifogade omröstningsprotokoll.
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Kommunfullmäktige har således beslutat
att återremittera ärendet i avvaktan på kommunchefens redovisning på nästa
sammanträde.
__________
Föreligger av kommunchefen redovisade effekter av besparingarna i skrivelse
2003-04-28.
__________
Henry Gustafsson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till arbetsutskottet
att med bred förankring – bereda ett åtgärdsförslag vad avser kommunens
ekonomi 2003.
Kommunstyrelsen bifaller Henry Gustafssons förslag.
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, samt
att avslå barn- och utbildningsnämndens hemställan 2003-03-17 § 32 om extra
anslag på 3,5 mkr angående köp av gymnasieplatser.
__________
Holger Formgren med instämmande av Bengt Johansson m.fl. yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med den ändringen att första att-satsen stryks och att
kommunfullmäktige istället beslutar att frågan om besparingsbeslut och
åtgärdsförslag tills vidare överföres till den av kommunstyrelsens arbetsutskott
tillsatta analysgruppen enlig dess § 51.
Christer Tobiasson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Gunilla Josefsson
men instämmande av Roger Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med den ändringen att de tre sista orden i första att-satsen stryks.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
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Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition antas: ”Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar jag. Den som bifaller Holger Formgrens förslag
röstar nej.”
Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 20 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av bilagde omröstningsprotokoll. Med stöd av ordförandens utslagsröst
har kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner därefter bifall till Gunilla Josefssons yrkande om strykning av
de tre sista orden i första att-satsen.
Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med
strykning av de tre sista orden i första att-satsen.
Fullmäktigegrupperna för Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.
__________
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Dnr 2003.063 042

Antagande av budgetramar för 2004
Budgetramarna för 2004 har beretts genom diskussioner och överläggningar i
”Vårt Framtida Orust”- gruppen vid två olika möten där nämndernas
representanter presenterade underlag och bedömningar för framtiden.
Som resultat av dessa överläggningar föreligger nu en skriftlig sammanställning
och förslag till ramar 2004 daterad 2003-05-07.
Holger Formgren m fl föreslår kommunfullmäktige besluta att i budgetramarna för
år 2004 fördela det prognostiserade resultatet; 20 mkr och ytterligare preciserat
prognostiserat ökat utrymme om 5 mkr i enlighet med bilaga 1.
Bo Andersson – med instämmande av Gunilla Josefsson och Hans Pernervik
föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till
budgetramar för år 2004 med tillhörande kommentarer och specifikationer.
Ordföranden förklarar Bo Anderssons förslag antaget. Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition fastställes: ”Den som bifaller Bo Anderssons
förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit
Holger Formgrens förslag.”
Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således Bo Anderssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Bo Anderssons förslag.
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Mot beslutet anför Holger Formgren, Claes Nordevik, Bengt Johansson, Lars
Fröjmark och Eva Magnusson reservation till förmån för Holger Formgrens
förslag.
__________
Roger Hansson med instämmande av Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Holger Formgren med instämmande av Sven-Arne Olsson och Eva Magnusson
yrkar bifall till eget förslag enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll § 74
2003-05-07.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition antas: ”Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Holger Formgrens förslag
röstar nej”.
Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 20 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktigegrupperna för Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden

Kf § 33
Ks § 75

Dnr 2003.081 600

Kvalitetsredovisning av barn- och utbildningsverksamheten 2002
Samtliga kommuner är skyldiga att årligen upprätta kvalitetsredovisningar som ett
led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av kommunens skolplan.
Redovisningen skall innehålla en bedömning av dels i vilken mån målen för
utbildningen uppnåtts och dels vilka åtgärder som behöver vidtas.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2003-04-14 § 46 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslaget till kvalitetsredovisning för 2002.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslaget till kvalitetsredovisning för 2002.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
OKFS

Kf § 34
Ks § 76

Dnr 2003.082 406

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-25 § 32 att anta taxa för prövning och
tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Den nuvarande taxan gäller från
2002-06-01.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2003-04-10 § 78 att föreslå
kommunfullmäktige anta tillägg och revideringar till miljötaxa (OKFS 2.4.2) för
prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd som framgår av bilagorna 1 och 2 till detta beslut,
samt att den ändrade taxan föreslås gälla från 2003-07-01.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Färdtjänsten
Sociala omsorgsnämnden
Ekonomienheten
OKFS

Kf § 35
Ks § 77
Au § 42

Dnr 2003.070 736

Egenavgifter i färdtjänsten och nytt färdtjänstområde
Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-25 § 33 att med exkludering av
dagverksamhetsresor i reglerna och med upphävande av del av beslutet
2001-06-28 § 56 anta förslag daterat 2002-02-28 alternativ 2 (reglerna 7.1) till
ändringar i regler och avgifter för färdtjänsten med ikraftträdande fr o m
2002-07-01.
Det har framkommit många synpunkter på färdtjänsten vilket föranlett ett uppdrag
till färdtjänsthandläggaren att göra en översyn av taxesystemet.
Föreligger förslag till nya regler och avgifter för färdtjänsten i Orust kommun
daterat 2003-03-28.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med ändring av sitt beslut 2002-04-25 § 33 rörande tillämpningsföreskrifter
och avgifter i § 7 – anta förslag till nya tillämpningsföreskrifter och avgifter
för färdtjänsten daterade 2003-03-28, samt
att de nya tillämpningsföreskrifterna ska gälla fr o m 2003-10-01.
__________
Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
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__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten
OKFS

Kf § 36
Ks § 78
Au § 43

Dnr 2003.068 253

Fastställande av tomtpriser inom Nösund samhälle
Kommunfullmäktige beslutade 1994-06-30 § 91 att avvikelser från och
differentiering av priset på kommunala tomter skall beslutas av
kommunfullmäktige.
Inom antagen detaljplan för Nösund finns 21 byggrätter för småhus och 1
industritomt för handel.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa tomtpriset för industritomt i Nösund till 350 000 kr
inkl. kommunal VA-anslutningsavgift.
att fastställa tomtpriset för småhustomter i Nösund enligt karta daterad
2002-10-23 inkl. kommunal VA-anslutningsavgift.
att tomtpriserna och priset för industritomt årligen 1:a januari skall uppräknas
med konsumentprisindex Oktober 2002 som bas.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa tomtpriset för industritomt i Nösund till 350 000 kr inkl kommunal
VA-anslutningsavgift, och
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att fastställa tomtpriset för småhustomter i Nösund enligt karta daterad
2002-10-23 inkl. kommunal VA-anslutningsavgift innebärande priser från
260 000 kr till 520 000, samt
att tomtpriserna och priset för industritomt årligen 1:a januari skall uppräknas
med konsumentprisindex Oktober 2002 som bas.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten
OKFS

Kf § 37
Ks § 83

Dnr 2002.199 253

Fastställande av tomtpriser för industrimark samt avsteg från bestämmelser för
fördelning av sjöbodar vad avser 20 sjöbodar på Käringön
Kommunstyrelsen beslutade 2003-04-09 § 65 att återremittera ärendet som då
också inkluderade tomtpriser för bostadshustomter för översyn av möjliga
avtalskonstruktioner i syfte att säkra ett så långt årsboende som möjligt för varje
hus på de berörda tomterna samt att som övrigt direktiv kontrollera med
motsvarande avtalskonstruktioner i Sotenäs och Tanums kommuner där dessa
problem också uppmärksammats och diskuterats.
För att kunna fortsätta arbetet och dialogen med intressenter inom industriområdet
Öviken samt intressenter i sjöbodskön utan onödig fördröjning erfordras att
kommunfullmäktige fastställer priserna inom dessa kriterier. Återremissen som
avser avtalskonstruktionen i samband med försäljning av småhustomter utreds för
närvarande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa tomtpriset för industrimark på Käringön (Öviken) till 350 kr/m2
inkl. kommunal VA-anslutningsavgift, och
att fastställa priset för sjöbodsservitut på Käringön till 60.000 kr, samt
att frångå bestämmelserna för fördelning av sjöbodar och prioritera enligt följande:
”Sökande i kön som har hus och verksamhet med anknytning till sjön, samt
därefter fastboende kommer att prioriteras vid tilldelningen”.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Ks § 81
Au § 48

Dnr 2003.052 091

Motion om utredning av förbränningsanläggning
Bengt Olsson, Folkviljan föreslår i motion 2003-03-06 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen undersöka möjligheten att uppföra en
förbränningsanläggning för sopor på Månsemyr; kostnader och intäkter – i syfte
att tillvarata energi till fjärrvärme till Ellös.
Övermotion föreligger yttrande från kommunstyrelsens tekniska enhet.
__________
Holger Formgren föreslår kommunfullmäktige besluta att då förutsättningen för
etablering av en förbränningsanläggning saknas anse motionen besvarad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Holger Formgrens förslag.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Den valde
Kanslienheten
Ekonomienheten
Valpärm

Kf § 39

Dnr 2003.004 102

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen för tiden fram till 2006-12-31
I skrivelse 2003-05-13 anhåller Eva Magnusson, Vänsterpartiet, om befrielse från
sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ledamot:
__________

Sven Sundkvist
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Kf § 40

Dnr 2003.027 093

Anmälan av inkomna skrivelser
Vänersborgs tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2003-04-09 gällande tillstånd enligt
miljöbalken till täkt av berg på fastigheten Röra Hogen 2:1 i Orust kommun.
Miljödomstolen bifaller överklagandena och undanröjer länsstyrelsens
tillståndsbeslut.
Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende detaljplan för Mollösunds tätort,
äldre delen, Orust kommun. Överklagandet har inkommit i rätt tid.
Beslut enligt 12 kap plan- och bygglagen (PBL) med anledning av kommunens
antagande av detaljplan för del av Hällevik 2:208, Hälleviksstrand, Orust
kommun. Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut.
Revisionsbudget och revisionsplan
__________
Dessutom har inkommit skrivelse om 3G-master.
Anmälan lägges till handlingarna.
__________
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