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Dnr 2001.054 094

Barn- och utbildningsnämndens redovisning av verksamheten
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet ianspråktar halva kommunens budget eller
250 mkr, sysselsätter ca 500 anställda och omfattar 3 108 barn/elever.
Förvaltningschefen redogör för verksamhetens organisation, nya verksamheter 2001,
nätverk m m.
Nytt för 2001 har bl a varit att Orust under året fått tre nya förskoleavdelningar som i
stor omfattning minskade köerna, Henån har fått ett dygnet-runt-öppet dagis,
resursskolan ett samprojekt mellan barn- och utbildningsnämnden och sociala
omsorgsnämnden.
Resultatet av skolans undervisning svarar väl mot riksgenomsnittet.
Skolans framtida arbete innefattar exempelvis LOK 00 innebärande att ta fram en vision
till 2005.
____________
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Dnr 2001.171 730

Information och allmän diskussion om den handikappolitiska planen
FN antog standardregler 1993 för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning
delaktighet och jämlikhet (Agenda 22).
Kommunfullmäktige beslutade 2001-08-30 § 64 att uppdra till kommunstyrelsen att
utarbeta en handikappolitisk plan för kommunen.
Vid dagens sammanträde ges fullmäktige en genomgång av de 22 reglerna innan
utarbetandet av den handikappolitiska planen sätter igång.
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Kf § 100
Ks § 169

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
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att uppmana nämnder och styrelser med budgetunderskott att, enligt
ekonomireglementet, åtgärda dessa före årets slut.
____________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
____________
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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.
____________
Anmälan noteras.
____________
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Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten
OKFS

Kf § 102
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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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.
____________
Anmälan noteras.
____________
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Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten
OKFS

Kf § 103
Ks § 189

Dnr 2001.022 450

Ändring av index innebärande höjning av renhållningstaxan
Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-22 § 6 att anta ny renhållningstaxa i enlighet
med kommunstyrelsens förslag 2001-02-07 § 20.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-02-24 § 5 att upphäva sitt beslut 1996-04-25 §
64 i del rörande indexreglering av taxor innebärande att indexreglering av taxor åter får
antas av styrelse/nämnd.
För renhållningstaxan gäller att:
Justering av taxan skall ske med hänsyn till ändringarna i renhållningsindex
R 77:1, när detta ändrats med minst sex enheter per oktober månad i förhållande till det
indextal, som gällde vid det senaste tillfället då prisändringar företogs, varvid framräknat
pris avrundas till närmaste hela krontal.
I och med att taxan endast indexhöjs kvarstår det i samband med antagande av ny
renhållningstaxa (2001-02-22) kända underskottet – 650.000 kr även år 2002. Detta
underskott har tyvärr ej redovisats i renhållningsverkets driftbudget för 2002.
___________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen med 3.61 %,
att anta ny indexreglerad renhållningstaxa daterad 2001-11-19,
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
___________
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Anmälan noteras.
____________
Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten
OKFS

Kf § 104
Ks § 190

Dnr 2001.223 450

Ändring av index innebärande höjning av slamsugningstaxan
Kommunfullmäktige beslutar 1981-12-10 § 154 att antaga taxor för slamsugning i
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-02-24 § 5 att upphäva sitt beslut 1996-04-25
§ 64 i del rörande indexreglering av taxor innebärande att indexreglering av taxor åter får
antas av styrelse/nämnd.
För slamsugningstaxan gäller
Taxan skall indexregleras enligt statistiska centralbyråns renhållningsindex R 77:2
med 1977 som basår. Som grund för indextalets utveckling läggs indextalet 158,9
(oktober månad 1981), samt att kommunstyrelsen bemyndigas att med anmälan hos
kommunfullmäktige besluta en indexhöjning av slamsugningstaxan när renhållningsindex R
77:2 för oktober närmast föregående år förändras med minst sex enheter.
____________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen av taxan för slamsugningen mellan 2001-01-01 och
2002-01-01 med 2,71 %.
att anta ny indexreglerad slamsugningstaxa daterad 2001-11-27.
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
___________
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Noteras att taxan träder i kraft 2002-01-01.
Anmälan noteras.
____________
Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten
OKFS

Kf § 105
Ks § 191

Dnr 2001.224 550

Indexhöjning av hamntaxorna
Kommunfullmäktige beslutade 1991-11-14 § 124 att anta ändring av taxor för fasta
båtplatser fr.o.m. 1992 enligt tekniska nämndens beslut 1991-08-21 § 117, och att anta
ändring av hamntaxa enligt tekniska nämndens beslut 1991-08-21 § 117, och att anta
avgifter för biluppställningsplatser inom kommunens hamnområde enligt tekniska
nämndens beslut 1991-08-21 § 117.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-02-24 § 5 att upphäva sitt beslut 1996-04-25 §
64 i del rörande indexreglering av taxor innebärande att indexreglering av taxor åter får
antas av styrelse/nämnd.
För hamntaxor gäller att ”Samtliga taxor i kommunens hamnar, d.v.s. båtplatsavgifter, gästhamnsavgifter, båtuppläggningshyra, hamntaxa, serviceavgifter (dusch, tvätt,
eluttag m m), samt P-platsavgifter är baserade på det indextal i konsumentprisindex som
gäller för september månad 1991. När detta index ändras äger kommunstyrelsen rätt att
anpassa taxor därefter. Kommunstyrelsen skall också anmäla beslut om förändringen till
kommunfullmäktige.
___________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen av hamntaxorna utom gästhamnavgiften fr.o.m. 2002-0101 med 17,76 %. Detta innebär en höjning mellan 1999-01-01 och 2002-01-01
med 5,10 %.
att anta nya indexreglerade hamntaxor daterad 2001-11-27.
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
____________
Meddelandet noteras.
____________
Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten
OKFS

Kf § 106
Ks § 192

Dnr 2001.229 275

Infriande av kommunens ansvar för förlust på statligt bostadslån
Venantius AB hemställer i skrivelse 2001-12-07 att kommunen infriar sitt ansvar i
enlighet med bestämmelserna i 24 § förordningen 1986:692 (gäller bostadslån för eget
hem).
Bestämmelserna innebär att kommunen åtagit sig att, om förlust uppkommer på lånet,
svara gentemot statsverket för förlust intill ett belopp som motsvarar 40 % av
låneskulden vid förlusttillfället.
Förlusten avser fastigheten Höggeröd 1:207.
___________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att för infriande av kommunens borgensansvar i förevarande ärende anvisa 93.179
kronor.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
___________
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Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
___________
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Dnr 2001.060 092

Interpellation om behandling av föreningsverksamhet
Tina Ehn, Miljöpartiet, interpellerar kommunstyrelsens ordförande och barn- och
utbildningsnämndens ordförande enligt följande:
”Det har kommit till vår kännedom, via brev från Orust Ridklubb, att kommunen, genom
arbetsutskottet och Barn- och Utbildningsnämnden, har sagt upp brukningsavtalet,
hyresavtalet, med Orust Ridklubb.
Vi uppfattar det som att Orust Ridklubb har överklagat ett beslut som medger
bergtäktsverksamhet inom fastigheten Röra-Hogen 2:1. Detta har upprört vissa och är
uppenbarligen orsaken till det beslut om uppsägning av avtalet mellan Ridklubben och
Orust kommun.
Kommunen hänvisar till § 6 i avtalet och påstår därmed att klubben är informerad om att
verksamheten skall etableras inom fastigheten.
Vi vill med anledning av det ställa ett par frågor,
- Har det varit någon kommunikation mellan parterna innan uppsägningen?
- På vilka grunder har uppsägningen skett?
- Är det kommunens uppfattning att klubben har förstått att Röra-Hogen skulle
godkännas som bergtäkt?”
____________
Kommunstyrelsens ordförande och barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar:
”Under alla år har det varit, och är fortfarande, en mycket god kommunikation mellan
den ansvariga förvaltningen i kommunen och Orust Ridklubb.
Kultur- och fritidsverksamheten på Orust bedrivs genom alla de föreningar som finns på
ön och kommunalt föreningsstöd utgår i olika former baserat på de regler som antagits av
kommunfullmäktige.
Det är därför av största vikt att det råder ett gott klimat mellan Barn- och
utbildningskontoret och föreningslivet för att en bra och ändamålsenlig service skall
kunna erbjudas dessa föreningar.
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Vid de kontakter Barn- och utbildningsnämnden har haft under åren med representanter
för kommunens kultur och fritidsföreningar har inget framkommit som talat emot att det
skulle förhålla sig på detta sätt.
Svar på frågorna i interpellationen:
Följande kommunikation har skett inför och med anledning av uppsägningen av
Brukningsavtalet
2001-10-12 Skrivelse till Orust Ridklubb angående brukningsavtalet
2001-11-06 Förfrågan genom telefonsamtal till ordf. i Orust Ridklubb ang. svar på
skrivelse av den 2001-10-12
2001-11-09 Uppsägning av Brukningsavtalet mellan Orust Ridklubb och
Orust kommun
Uppsägningen har skett till avtalstidens utgång så som är överenskommet i
Brukningsavtalet. Kommunen befarar att Ridklubben inte kan vara kvar på Hogen när
industriområdet byggs och kanske inte heller senare när det är etablerat. Det är
Ridklubben själva som bl a genom sina överklaganden klart förklarat att de inte kan
bedriva ridsport i området. Efter Ridklubbens framställning har BUN nu beslutat att
förhandla om ett eventuellt fortsatt avtal.
Under planprocessens gång har lagstiftningen hunnit skärpas. Länsstyrelsen anmodade
kommunen, under den andra omgången som detaljplanen omprövades, att ansöka om
täkttillstånd. Kommunen rättade sig naturligtvis efter länsstyrelsen även om behovet av en
tillståndsprövning kunde ifrågasättas med anledning av den, för en bergtäkt,
jämförelsevis ringa omfattningen och att täkten i sig inte har kommersiellt syfte utan
enbart är en biprodukt av exploateringen i området. Om Ridklubben förstått innebörden
av detta kan kommunen inte spekulera i. Den frågan får riktas till klubben. Täktärendet
liksom detaljplaneärendet har naturligtvis följt gängse regler om kommunikation och
utställningar där alla berörda har möjlighet att göra invändningar och komma med
frågor.”
Inlägg görs även av:
Lotta Borgarp, Raymond Johansson, Torsten Olegård, Gunilla Josefsson, Bo
Andersson, Gunilla Svensson, Ulla Buhr, Lars-Olof Hermansson.
Tina Ehn avslutar med att tacka för svaret.
____________
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Kf § 108

Dnr 2001.013 093

Anmälan av inkomna skrivelser
Antagande av preliminär sammanträdesplan för 2002 (Ks § 175, 2001-11-28)
____________
Anmälan lägges till handlingarna.
____________
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God Jul och Gott Nytt År
Ordföranden tackar ledamöterna för ett intressant verksamhetsår med livliga debatter
och god stämning. Strävan är att alla skall känna för att gå upp i talarstolen. Ordföranden
önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vice ordföranden önskar ordföranden detsamma å ledamöternas vägnar.
____________

