ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2003-11-19

Plats och tid

Centrumhuset Henån kl 13.00 – 14.10

Beslutande

Ledamöter

Ersättare

Bo Andersson
Henry Gustafsson
Roger Hansson
Horst Sauer
Gunilla Josefsson
Bengt Johansson
Holger Formgren
Claes Nordevik
Lars Fröjmark
Els-Marie Ragnar
Sven Sundkvist
Övriga deltagande

Ewa Reinhold, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Henrik Persson, controller
Sven-Arne Olsson, ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Holger Formgren

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret Henån måndag den 24 november 2003,
kl 16.00

Sekreterare

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

Ordförande

............................................
Roger Hansson

Paragrafer 175 - 176

Justerare

............................................
Holger Formgren
_____________________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2003-11-19

Datum för anslags
uppsättande

2003-11-25

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret, Henån

Datum för anslags
nedtagande
2003-12-17

..............................................
Börje Olsson
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2003-01-01 – 2006-12-31
1

2

Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

M
M
S
S
S
C
Fp
Fp
Kd
FpO
V

o Bo Andersson
o Henry Gustafsson
o Roger Hansson
o Birger Lagerström
o Gunilla Josefsson
o Bengt Johansson
o Holger Formgren
o Claes Nordevik
o Lars Fröjmark
o Hans Pernervik
o Sven Sundkvist

M
M
S
S
S
C
Fp
Fp
Kd
FpO
Mp

e Birgit Strömberg
e Lars-Åke Gustavsson
e Eva Thorberntsson
e Lars-Olof Hermansson
e Maivor Johansson
e Stig Samuelsson
e Horst Sauer
e Erik Isberg
e Ingemar Martinsson
e Els-Marie Ragnar
e Sven-Arne Olsson

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

1
2

o = ordinarie, e = ersättare
närvaro markeras med x
frånvaro markeras med -
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2003.156 041

Antagande av Budget för år 2004 med plan för 2005 och 2006, höjt grundbelopp i
byggtaxan, samt medgivande till långfristig upplåning av
70 mkr för år 2004
Föreligger av kommunstyrelsekontoret upprättat förslag till budget för år 2004 daterat 200310-15.
Kommunstyrelsen beslutade 2003-10-29 § 159 att föreslå kommunfullmäktige fastställa
skattesatsen år 2004 till oförändrat 21:39 kr/skattekrona.
__________
Bo Andersson och Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag
daterat 2003-10-15 till budget för år 2004 samt plan för 2005-2006 inkl tillhörande
resultat-, finansierings-, investerings- och balansbudgetar samt specifikationer och
kommentarer i övrigt, och att höja grundbeloppet i byggtaxan från 38 kr till 47 kr enligt
beslut i miljö- och byggnadsnämnden 2003-08-07 § 205 med giltighet fr o m 2004-0101,samt att för år 2004 medge långfristig upplåning med 70 mkr.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Bo Anderssons förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
Sven Sundkvist föreslår kommunfullmäktige besluta att anta av vänsterpartiet inlämnat
förslag daterat 2003-11-17 till budget för år 2004 inkl tillhörande resultatbudget, och att
med ändring av tidigare beslut fastställa utdebiteringen för 2004 till 21:89 kr/skattekrona,
och att höja grundbeloppet i byggtaxan från 38kr till 47 kr enligt beslut i miljö- och
byggnadsnämnden 2003-08-07 § 205 med giltighet från 2004-01-01, samt att förslå
kommunstyrelsen att starta en ny budgetprocess liknande den i Tierps kommun fr o m
nästa budgetår 2004.
Holger formgren med instämmande av Gunilla Josefsson, Els-Marie Ragnar m fl yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av att-sats lydande ”att med hänsyn till det
rådande ekonomiska läget uppdra till kommunstyrelsen att till februarisammanträdet
redovisa ett åtgärdspaket som styrker den framlagda budgetens storlek och inriktning”.
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Ordföranden förklarar Holger Formgrens förslag antaget. Omröstning begärs. Följande
omröstningsproposition fastställs: ”Den som bifaller Holger Formgrens förslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Sven Sundkvists
förslag.”
Vid omröstningen avges 10 ja-röster och 1 nej-röst. Hur var och en röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således Holger Formgrens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag daterat 2003-10-15 till budget för år 2004 samt plan för 2005-2006 inkl
tillhörande resultat-, finansierings-, investerings- och balansbudgetar samt
specifikationer och kommentarer i övrigt, och
att höja grundbeloppet i byggtaxan från 38 kr till 47 kr enligt beslut i miljö- och
byggnadsnämnden 2003-08-07 § 205 med giltighet fr o m 2004-01-01, och
att för år 2004 medge långfristig upplåning med 70 mkr, samt
att med hänsyn till det rådande ekonomiska läget uppdra till kommunstyrelsen att till
februarisammanträdet redovisa ett åtgärdspaket som styrker den framlagda
budgetens storlek och inriktning.
Sven Sundkvist reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Dnr 2003.192 001
Ks § 176
Utredning om förändrad politisk och förvaltningsorganisation
Sven sundkvist har föreslagit att frågan om att göra en översyn av och eventuellt föreslå
en förändrad politisk respektive förvaltningsorganisation ska behandlas av
kommunstyrelsen.
Sven Sundkvist föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen ta
fram förslag till en förändrad politisk och tjänstemannaorganisation, varvid en
handlingsplan skall redovisas kommunfullmäktige i juni månad 2004.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget om rubricerad utredning.
__________
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