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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten

Kf § 54
Ks § 113

Dnr 2003.049 287

Extra anslag för projekt Ellös skola F-6
Kommunfullmäktige beslutade 2002-12-10 § 92 att anvisa medel i
Investeringsbudgeten till Ellös skola 1-5 om 11.130.000 kr.
Efter hemställan från barn- och utbildningsförvaltningen dat 2003-02-27 att
förutsättningarna för projekteringen av rubricerade projekt har ändrats. Årskurs 6
har bedömts inte fortsättningsvis kunna rymmas i 7-9 skolan varför lokaler för
denna årskurs måste rymmas i ombyggnaden vilket står för den största
merkostnaden i sammanhanget. Vidare så kommer Mollösunds skola att fungera
som ersättningslokal under byggtiden. Den nya måltidsorganisationen förändrar
också själva ombyggnaden.
Ny kostnadskalkyl visar enl de nya förutsättningarna på 17 740 tkr exkl.
ersättningslokaler ca 500 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2003-03-03 genom ordförandebeslut i
ärendet att med hänvisning till förvaltningschefens skrivelse av 2003-02-27
hemställa hos kommunstyrelsen att den godkänner medel för en fortsatt
projektering så att offertunderlag kan begäras in, samt att när en slutsumma
därefter kan presenteras, enligt tidplan i juni månad, kommer ärendet att i enlighet
med kommunfullmäktiges tidigare beslut slutgiltigt att förelägga
kommunstyrelsen för beslut om renovering/ombyggnad av och medelsanvisning
till Ellös F-6 skola.
Kommunstyrelsen beslutade 2003-04-09 § 58 efter nämnd hemställan att
godkänna att medel för fortsatt projektering ianspråktas från anslaget för
ombyggnad.
Ny kostnadsberäkning kan nu efter inkomna offerter och de nya förutsättningarna
presenteras vilket innebär en ramändring från 11 130 000 kr till 14 170 000 kr.
I denna kostnad ingår även ersättningslokaler samt förprojektering av Henåns skola,
men ej kostnader för skolans egen lösa utrustning. Ej heller tidigare inkalkylerade
kostnader för ombyggnader av kök till personaldel + fritidsgård då
projektering/kostnadsberäkning och ombyggnad av denna del i nuläget ej kan
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genomföras då ett färdigt förslag till måltidsverksamhet i enlighet med
måltidsutredningens alternativ 3 ännu ej är klart.
Kommunstyrelsen beslutade 2003-06-26 § 110 föreslå kommunfullmäktige
besluta att för fortsättning av arbetet med projekt Ellös skola F-6 och i enlighet
med upprättad kostnadssammanställning, anvisa ytterligare 3 040 tkr, varvid den
nya ramen blir 14 170 tkr, medel genom upptagande av långfristigt lån.
Kommunfullmäktige beslutade 2003-06-26 § 53 att återremittera ärendet för en
noggrannare analys av om tillbyggnaden behövs eller om moduler kan användas
istället.
Föreligger av barn- och utbildningskontoret 2003-07-02 upprättad PM med en
analys av dels skolsituationen avseende västra Orust dels om vilka behov och typ
av tillbyggnad som är behövlig.
__________
Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att för fortsättning av
arbetet med projekt Ellös skola F-6 och i enlighet med upprättad
kostnadssammanställning anvisa ytterligare 3 040 tkr varvid den nya ramen blir 14
170 tkr, medel genom upptagande av långfristigt lån.
Holger Formgren och Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att
återremittera ärendet till arbetsutskottet för en ytterligare genomgång av behovet
av tillbyggnaden med hänsyn till kommunens ekonomi totalt.
Ordföranden förklarar att ärendet ska 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 Holger Formgrens förslag om återremiss”.
Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstar framgår
av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen beslutar således att avgöra ärendet på dagens sammanträde.
Mot beslutet anför Bengt Johansson och Holger Formgren reservation.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Gunilla Josefssons förslag.
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__________
Föreligger utredning i tjänsteskrivelse 2003-07-02 med analys av skolsituationen
på västra Orust.
Roger Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roland Persson yrkar avslag på tilläggsanvisningen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Roland Perssons förslag
röstar nej.
Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 6 nej-röster samt 11 avstod från att rösta.
Hur var och en röstade framgår av bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således beslutat
att för fortsättning av arbetet med projekt Ellös skola F-6 och i enlighet med
upprättad kostnadssammanställning anvisa ytterligare 3.040 tkr varvid den
nya ramen blir 14.170 tkr, medel genom upptagande av långfristigt lån.
Roland Persson och Claes Nordevik, båda Folkpartiet, anmäler reservation till
förmån för eget förslag.
__________
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Dnr 2003.062 091

Motion om medel till fortsatt drift av Mollösunds skola
Roland Persson och Anita Abrahamsson, Folkpartiet föreslår kommunfullmäktige
i motion 2003-03-25 besluta att som en uppföljning av sitt beslut 2002-08-29 § 62
anvisa erforderliga medel så att undervisningen vid Mollösunds skola kan fortsätta
under höstterminen 2003 och därefter sedvanligt anvisa medel i kommande
budgetförslag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2003-04-14 § 48 att utifrån
förvaltningschefens skrivelse skall Folkpartiets motion anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade 2003-06-26 § 48 att återremittera ärendet för att
ingå i en översyn av kostnaderna för skolorna på Västra Orust.
I tidigare ärendet har en analys av läget för skolorna på västra Orust presenterats.
__________
Holger Formgren föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till
arbetsutskottet för en ytterligare genomgång av behovet av tillbyggnaden med
hänsyn till kommunens ekonomi totalt.
Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till att frågan ska hanteras av barn- och utbildningsnämnden.
Ordföranden förklarar att ärendet ska 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 Holger Formgrens förslag om återremiss”.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen beslutar således att avgöra ärendet på dagens sammanträde.
Mot beslutet anför Holger Formgren och Bengt Johansson reservation.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Gunilla Josefssons förslag.
__________
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Utredning i tjänsteskrivelse 2003-07-02 föreligger som i föregående paragraf.
Roland Persson, med instämmande av Holger Formgren och Sven-Arne Olsson
m.fl. yrkar bifall till motionen och att 500.000 kr skall anvisas för fortsatt drift av
Mollösunds skola.
Gunilla Josefsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Roland Perssons förslag
röstar nej.
Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 17 nej-röster samt 1 avstår. Hur var och
en röstade framgår av bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således beslutat
att avslå motionen med hänvisning till att ärendet skall handläggas av barn- och
utbildningsnämnden.
Fullmäktigegrupperna för Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och
Folkpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Orust bostadsstiftelse
Ekonomienheten

Kf § 56
Ks § 118

Dnr 2003.124 275

Ökad kommunal borgen till Orust Bostadsstiftelse
Styrelsen för Orust Bostadsstiftelse ansöker genom beslut 2003-06-24 § 36
om kommunal borgen för lån som ursprungligen upptagits med
pantbrevssäkerhet.
Hithörande lån uppgår för närvarande till 37 187 000 kronor. Lånen förfaller
i allt väsentligt inom 3 månader från uppsägning.
Genom att i stället få säkerhet i form av kommunal borgen så kan stiftelsen i
samband med lånens omplacering få lägre räntekostnader. Sannolikt kan
räntekostnaderna på så sätt sänkas med i storleksordningen upp till 0,5 %.
Stiftelsen har under årens lopp tagit upp ytterligare ett antal lån med
pantbrevssäkerhet med en sammanlagd skuld av i nuläget ca 9 mkr. Dessa är
dock bundna ytterligare ett antal år varför stiftelsen om så önskas kan
återkomma senare angående eventuell kommunal borgen även för dessa lån.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Orust Bostadsstiftelses hemställan, och
att såsom för egen skuld teckna borgen för lån till stiftelsen med
37 187 000 kronor, samt
att ovannämnda lån skall användas för att lösa in äldre lån upptagna med
pantbrevssäkerhet enligt särskild förteckning daterad 2003-07-04.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Sökanden

Kf § 57
Ks § 120
Au § 63

Dnr 2003.109 214

Plantillstånd för nybyggnad av 3-4 parhus på Svanesund 7:2
Ansökan om plantillstånd daterad 2003-03-26 har inkommit till miljö- och
byggnadsnämnden för fastigheten Svanesund 7:2. För fastigheten saknas
detaljplan. Föreligger planskiss för hur området kan gestaltas. Planen syftar till att
möjliggöra fastighetsbildning för 3-4 parhus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2003-05-08 § 123 att ställa sig positiv till
att pröva frågan i detaljplan med normalt förfarande och att med tillstyrkan
översända ansökan till kommunstyrelsen för plantillstånd.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att förslag till detaljplan får upprättas för prövning av ansökan.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Miljö och byggnadsnämnden
Sökanden

Kf § 58
Ks § 121
Au § 64

Dnr 2003.110 214

Plantillstånd för Edshultshall 1:2
Ansökan om plantillstånd för fastigheten Edshultshall 1:2 inkom till miljö- och
byggnadsnämnden 2003-03-20. För fastigheten gäller detaljplan upprättad
1966-12-12.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2003-05-08 § 115 att med tillstyrkan
vidarebefordra ärendet till kommunstyrelsen för plantillstånd.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att förslag till detaljplan får upprättas för prövning av ansökan.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Miljö och byggnadsnämnden
Sökanden

Kf § 59
Ks § 122
Au § 65

Dnr 2003.111 214

Plantillstånd för Tofta 2:1, Stockens Camping
Ansökan om plantillstånd för Tofta 2:1, Stockens Camping har inkommit till
miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan avser bl a att undanröja planavvikelser för
befintliga campingstugor samt tillskapande av nya byggrätter för ytterligare
campingstugor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2003-05-08 § 104 att med tillstyrkan
vidarebefordra ansökan till kommunstyrelsen för plantillstånd, samt att man i
planförslaget för in att campingstugorna inte får fastighetsbildas och försäljas.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att förslag till detaljplan får upprättas för prövning av ansökan.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Dnr 2003.045 091

Motion om utgivning av kommunkatalogen
Bengt Johansson, Centerpartiet föreslår i motion 2003-01-15 kommunfullmäktige
besluta att snarast ge ut ny upplaga av kommunkatalogen till alla hushåll på
Orust.
Över motionen föreligger yttrande från kommunstyrelsekontoret daterad
2003-06-17.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till de framtida planerna och åtagandena inom informationsverksamheten som kommunstyrelsen arbetar med, anse motionen besvarad.
__________
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att inom sin budget avsätta
medel för utgivning av kommunkatalogen i någon form och kommunfullmäktige
besluta att med anledning av kommunstyrelsens åtgärd anse motionen besvarad.
Ordföranden förklarar arbetsutskottets förslag antaget. Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition fastställs: ”Den som bifaller arbetsutskottets
förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit
Bengt Johanssons förslag”.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 3 nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av särskilt protokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
Mot beslutet anför Bengt Johansson reservation.
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__________
Bengt Johansson tackar för ett snabbt svar, men yrkar, med instämmande av
Sven-Arne Olsson och Lars Fröjmark, och med bifall till motionen att
kommunkatalogen utges som någon form av trycksak och att medel tas inom
kommunstyrelsens ram.
Roger Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Bengt Johanssons förslag
röstar nej.
Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 17 nej-röster samt 1 avstår. Hur var och
en röstat framgår av bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktigegrupperna för Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
___________
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