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Dnr 01.039-042

EKONOMISK RAPPORT 2
Ärendebeskrivning
Ekonomichefen ska ge kommunstyrelsen ekonomisk rapport 1 ggr/månad.
Ekonomichef Rune Ohlsson informerar kommunstyrelsen om det ekonomiska läget vid
februari månads utgång
___________________
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BUDGETUPPFÖLJNINGSPROGNOS 1/2001
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljningen beskriver förväntat utfall gentemot fastställd budget 2001.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet vid sitt sammanträde 010222,
§ 13.
Yrkanden
Gunnemar Olsson (fpl), Lars Öfverström (m) och Vilgoth Wilhelmsson (ka)
yrkade avslag till förslagets punkt 1 och 2 och att den konsult som gått igenom skolans
ekonomi får i uppdrag att ge förslag till åtgärder.
Eva Bertilsson-Styvén (s) yrkade bifall till förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt Eva
Bertilsson-Styvéns (s) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. att budgeten för övriga skolformer tillförs 4,8 mkr samt att budgeten för barnomsorgen
tillförs 2,0 mkr
2. att
budgeten för grundskolan tills vidare får en preliminär ramökning med 2,2 mkr.
Ett definitivt beslut om ramökningens storlek tas i samband med behandlingen av prognos
2/2001.
Anledningen till denna preliminära ramförändring är den stora osäkerhet som råder kring
personalkostnadsutvecklingen under 2000 och vilka konsekvenser detta kan få för
kostnadsutvecklingen under 2001. Den kommer att analyseras i samband med den externa
genomgången av grundskolans ekonomi. Risk finns att analysen visar på en större
avvikelse.
Justerandes sign
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3. att åtgärder med anledning av övriga i prognosen redovisade avvikelser behandlas i
samband med prognos 2/2001.
4. att i övrigt godkänna avvikelsen, –1,9 mkr i kommunens resultaträkning 2001 och att
den finansieras genom sänkning av likviditeten i motsvarande omfattning.
5. att uppmana kommunens nämnder och förvaltningar att vidta de åtgärder som krävs
för att hålla givna budgetramar 2001.
Reservation
Gunnemar Olsson (fpl) och Birgitta Adolfsson (fpl) reserverade sig mot beslutet (bilaga)

Justerandes sign
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SVAR PÅ MOTION OM KOMMUNENS BOKFÖRINGSRUTINER
Ärendebeskrivning
Christer Persson (m) har lämnat in en motion, instämplad 2000-10-11, som lyder:
”I samband med prognos 1 år 2000 uppdagades att en faktura på nästan 500 000 kronor
ej blivit bokförd på fastighetsnämnden under 1999, trots att nämnden fick reda på detta
endast 3 dagar efter sista brytdag.
Vid en redogörelse från kommunchef Ingemar Karlsson och ekonomichef Rune Ohlsson
framgick det kommunen redovisar enligt den s k bokslutsmetoden. Enligt
bokföringsförordningen § 5 skall fakturorna registreras vid ankomst och enligt RSV:S
allmänna råd till § 5 andra stycket, interimsbokföras i samband med postöppningen
(faktureringsmetoden, som enligt bokföringslagen alla företag med omsättning överstigande
700 000 kronor måste använda).
Jag vill också upplysa om att från och med år 2001 gäller bokföringslagen fullt ut för
kommunerna.
Vi föreslår att revisionen tilldelas ytterligare anslag för att utreda hur stora kostnader som
kostnadsbokförts år 2000 men avser 1999. Detta för att kunna avgöra hur det verkliga
resultatet för 2000 kommer att vara.
Samtidigt föreslår vi att Tjörns kommun inför rutiner så att bokföringslagens krav uppfylls
från och med 2001.
Yttrande
Ekonomichefen, Rune Ohlsson, har gjort ett nytt förslag till svar på motionen, instämplad
2001-02-16.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2000-10-30, § 135
Arbetsutskottets beslut 2000-12-18, § 203.
Kommunstyrelsens beslut 2001-01-18, § 1.
Arbetsutskottets beslut 2001-03-01, § 15.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens redovisning.
Redovisningstekniska frågor handhas av ekonomikontoret och i de fall där särskild
”tolkningsfråga” uppkommer förs en dialog med yrkesrevisorerna. Vid eventuellt behov av
ställningstagande i principfrågor lyfts detta till kommunstyrelsen.
Beträffande kommunal redovisning är bokföringslagen inte tillämplig. Detta framgår särskilt
av bokföringslagen 2 kap 5 §. För redovisning i kommuner gäller lagen om kommunal
redovisning (1997:614).
Ankomstregistrering kommer att påbörjas under 2001. I årsredovisningen för 1999
redovisas särskilt under rubriken ”redovisningsprinciper” förhållandet avseende
ankomstregistrering.
Avseende periodiseringar har revisorerna i sin rapport avseende bokslut 1999 redovisat att
de särskilt studerat alla fakturor januari och februari 2000 och att en avsevärd förbättring
skett gentemot tidigare år.
I övrigt hänvisas till ekonomichefens tjänsteutlåtande i frågan.
Motionen anses härmed besvarad.

____________________
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FÖRSÖKSPROJEKT ”TRANSPORT- OCH FRAKTSTÖD FÖR
NÄRINGSLIVSUTVECKLING OCH FLER ARBETEN I SKÄRGÅRDEN
Ärendebeskrivning
Utifrån den aktiva regionalpolitik för skärgården som både riksdag och regering samt EU
fattat beslut om krävs regionala och kommunala insatser. Tjörns kommun har beslutat sig
för att aktivt medverka till att möjliggöra denna satsning, dokumenterat både i beslut kring
LEADER och Mål 2 i budgethandling "Framtid för hela Tjörn" och medverkan i Carpe
Mare.
För att förverkliga delar i den aktiva skärgårdspolitiken krävs i vissa fall kommunal
medfinansiering. Hur den skall gå till finns inga tydliga riktlinjer kring från centralt håll och i
kontakter med bl.a. kommunförbundets jurister har kommunerna att pröva sig fram.
Utifrån det kommunala skärgårdsprogrammets målsättningar om levande skärgårdsöar året
runt föreslås att ett transport- och fraktstöd för näringslivsin-vesteringar, berättigade och
senare beviljade EU-stöd, införs omfattande öar utan fast förbindelse. Syftet är att främja
företagande, boende och fler arbetstillfällen på dessa platser genom att utjämna
förutsättningarna mellan investeringar på öar respektive ”på land”.
För investeringar t ex byggnationer på öarna är extrakostnaderna, jämfört med övriga
samhällen, ca 10-15 procent högre än vid motsvarande investeringar ”på land”. Dessa
extrakostnader kan handla om extra fraktkostnader via färja (kommunal färja och
transportfärja), extrakostnader för att transportera personal (hantverkare m fl) samt
extratid (väntetider för att passa färjor/båtar). Detta skapar barriäreffekter för investeringar
och byggande på öar utan fast förbindelse.
Tjörns kommun bör därför på försök under två år införa ett stöd enligt förslag och
förutsättningar som nedan.

Justerandes sign

§

Stödet föreslås omfatta samtliga öar utan fast förbindelse i kommunen som har bofasta
året runt d vs Dyrön, Härön, Risön, Tjörnekalv och Åstol. Stödet kan utgå med 12
procent på investeringskostnaden, exklusive moms. En byggnation på t ex 200 000
kronor (exkl. moms.) kan då bli berättigade till ett transport- och fraktstöd på 24 000
kronor.

§

Stödet utgår till såväl ny-, om- och tillbyggnader av byggnader, markarbeten och fasta
anläggningar. Berättigade till stödet är företag med dokumenterad regelbunden
Utdragsbestyrkande
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verksamhet förlagd på dessa öar, eller företag som ämnar att etablera sig på någon av
de ovan nämnda öarna.
§

Företagen som kan omfattas av stödet ska vara registrerade för F-skatt, moms och i
förekommande fall arbetsgivareavgifter. Samma regler skall ställas på företagen som
vid upphandling eller anbudsförfarande enligt LOU. Utbetalningen av fraktstödet sker
efter godkänd slutbesiktning av investeringen.

§

Finansiering av stödet sker via kommungemensamt, projekt- och utveckling. Stödet
skall också räknas in som offentlig medfinansiering vid s k EU-projekt.

§

Stödet föreslås gälla fr o m 2001-01-01 -- 2002-12-31 då en utvärdering skall göras
för ställningstagande om fortsättning.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens beslut 2001-01-18, § 8.
Arbetsutskottets beslut 2001-03-01, § 16.
Jäv
Bengt-Olof Karlsson (kd) och Leif Göbel (s) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av
ärendet.
Yrkanden
Vilgot Wilhelmsson (ka) yrkade avslag till förslaget.
Eva Bertilsson-Styvén yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut:
§

Justerandes sign

Utifrån det kommunala skärgårdsprogrammets målsättningar om levande skärgårdsöar
året runt föreslås att ett transport- och fraktstöd för näringslivsin-vesteringar,
berättigade och senare beviljade EU-stöd, införs. Stödet omfattar samtliga öar utan
fast förbindelse i kommunen som har bofasta året runt d vs Dyrön, Härön, Risön,
Tjörnekalv och Åstol. Stödet utgår med 12 procent på
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investeringskostnaden, exklusive moms, men med max 250 tkr. Prövning av varje
transport- och fraktstöd görs av kommunstyrelsen.

Justerandes sign

§

Stödet utgår till såväl ny-, om- och tillbyggnader av byggnader, markarbeten och fasta
anläggningar. Berättigade till stödet är företag med dokumenterad regelbunden
verksamhet förlagd på dessa öar, eller företag som ämnar att etablera sig på någon av
de ovan nämnda öarna.

§

Företagen som kan omfattas av stödet ska vara registrerade för F-skatt, moms och i
förekommande fall arbetsgivareavgifter. Samma regler skall ställas på företagen som
vid upphandling eller anbudsförfarande enligt LOU. Utbetalningen av fraktstödet sker
efter godkänd slutbesiktning av investeringen.

§

Finansiering av stödet sker via kommungemensamt, projekt- och utveckling. Stödet
skall också räknas in som offentlig medfinansiering vid s k EU-projekt.

§

Stödet gäller fr o m 2001-01-01 -- 2002-12-31 då en utvärdering skall göras för
ställningstagande om fortsättning.

Utdragsbestyrkande
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BUDGET FÖR PLANVERKSAMHET 2001 (MBA3)
Ärendebeskrivning
Ramen för planverksamheten har hittills omfattat kostnader för översiktlig planering,
detaljplanering och MBK-verksamhet. Kostnaderna fördelas på personalkostnader och
tjänster (konsulter, kartor, material, annonsering m m). Från och med år 2000 omfattar
detta ändamål också hanteringen av vissa specifika miljöfrågor såsom Agenda 21,
miljövårdsprogram och vattenöversikt.
Planverksamhetens omfattning varierar från år till år. Budgeten för planverksamheten bör
därför också kunna läggs på olika nivå olika år beroende på aktuella behov. Alternativt
väljes en rimlig ”basnivå”, som under året anpassas till kommunstyrelsens ambitionsnivå i
samband med prognoserna.
Kommunfullmäktige har fastlagt ramarna för planverksamheten 2001 till 900 000 kronor,
det vill säga till lägre nivå än 2000.
Planverksamheten 2000
Planverksamheten 2000 har i huvudsak koncentrerats till arbetet med ÖP 01 samt till ett
antal detaljplaner. Dessa planeringsuppgifter har varit omfattande. På grund av speciella
omständigheter har samtidigt förvaltningens resurser blivit reducerade under några år. Vissa
objekt har blivit försenade. Vid behov bör därför ramen för år 2001 få överskridas. Detta
hanteras i så fall vid prognoserna.
Stort planeringsbehov 2001
Agenda-21arbetet kommer att återupptas under 2001. I första hand kommer tidigare
framtaget handlingsprogram att ses över och eventuellt justeras eller ändras. En stor insats
krävs också för att återuppliva nätverket av samarbetspartners.
En slutlig arbetsinsats med ÖP 01 kommer att göras under 2001. Arbetet med
delöversiktsplanerna för tätorter och delområden bör återupptas. För övrigt avses ett par
dispositionsplaner och ett antal detaljplaner upprättas.

Justerandes sign
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Nedan preciseras några frågeställningar, som är kopplade till speciella områden/objekt. I
Skärhamn är ett antal frågor aktuella. Arbetet med delöversikts-planen för Skärhamn
återupptas. Dispositionsplan (skiss) upprättas för Skärhamns centrala delar.

Skärhamns långsiktiga utveckling skisseras, även för de äldre bebyggda delarna. Utifrån
denna plattform kan ett program för förnyelse av de äldre detaljplanerna i Skärhamn
fastläggas.
Likaså bör så småningom ett samlat grepp tas på hur miljön i Skärhamn kan förbättras. Det
gäller markplanering och förskönande åtgärder i övrigt. Ytan för gående och bilar bör
separeras bättre. Detta har också en direkt koppling till trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Det är därutöver aktuellt med ett antal detaljplaner. Även i Rönnäng är ett antal frågor
aktuella. Arbetet med delöversiktsplanen för Rönnäng – Bleket bör återupptas.
I kommunens samhällen bör möjligheten att bygga enstaka bostadshus säkerställas. Större
exploateringsområden måste kunna genomföras i mindre etapper. Vid behov bör nya
detaljplaner tas fram för detta ändamål.
För övrig hänvisas endast till listan för planverksamheten 2001.
Tjänsteskrivelse, 2000-11-16, från stadsarkitekt Tore Järvengren föreligger.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2000-11-30, § 184.
Kommunstyrelsens beslut 2000-12-07, § 207.
Kommunstyrelsens beslut 2001-01-18, § 5.
Arbetsutskottets beslut 2001-03-01, § 17.

Yrkanden
Birgitta Adolfsson (fpl) yrkade att ett bra industriområde sk kunna tas upp till prövning
under året utöver budgeterad planverksamhet
Eva Bertilsson-Styvén (s) yrkade bifall till sammanträdet framtaget förslag till beslut.
Proposition

Justerandes sign
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Bertilsson-Styvéns yrkande.
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Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till beslut enligt skrivelse av stadsarkitekten
daterad 2000-11-16.
Kommunstyrelsen vill dock särskilt trycka på
§

Att samarbetet med en förstärkt dialog med föreningar och allmänhet i planfrågor
intensifieras, med att de förtroendevalda tar initiativ och leder den dialogen.

§

De mindre orterna som Stockevik, Dyrön, Kållekärr, Kyrkesund, m fl prioriteras när
aktuella frågor dyker upp där.

§

Medel reserveras för de centrala delarna av Rönnäng.

§

Planeringsberedskap ska finnas för planarbetet med industrimark.

§

Under åren 2001 och 2002 ska anslaget vara 2,0 miljoner kr (0,9 respektive 1,1). Den
ökade ramen ska främst tillgodose de mindre orterna, industrimark och den förstärkta
dialogen.

§

När det arbete, som inletts av Miljö- och byggnämnden rörande förenklingar i
planarbetet, slutförts ska det redovisas till kommunstyrelsen.

____________________

Justerandes sign
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REVISIONSRAPPORT AVSEENDE VÄG TILL ÅLDERDOMSHEMMET I
LÅNGEKÄRR
Ärendebeskrivning
Revisionsrapporten gäller väg till ålderdomshemmet i Långekärr där revisionen har
synpunkter på att ingen extern upphandling skett.
Tidigare behandling
Fastighets- och tekniknämndens beslut 2000-10-04, § 108.
Arbetsutskottets beslut 2001-03-01, § 19.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige får rapporten som information.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunchef Ingemar Karlsson får i uppdrag att se över upphandlingsrutinerna.
____________________

Justerandes sign
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REVISIONSRAPPORT AVSEENDE HAMNAVGIFTER
Ärendebeskrivning
Revisionen har lämnat in en revisionsrapport om hamnavgifter.
I revisionsrapporten rekommenderar revisorerna att ett förtydligande av avtalet med
Västtrafik görs huruvida anlöpsavgifter får anses ingå i den totala uppgörelsen mellan Tjörns
kommun och Västtrafik (f d GLAB).
Tekniske chefen Olof Olsson har yttrat sig där han verifierar att den av kommunfullmäktige 1996 antagna taxan ej har tillämpats på färjetrafiken. Enligt ”taxekonstruktörerna”
var detta inte heller meningen utan tidigare beslut skulle gälla, men att detta inte påpekades i
1996 års taxeförslag.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-03-01, § 20.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige får rapporten som information.
Kommunstyrelsens beslut:
En översyn av kostnaderna skall göras i samband med upphandlingen av
färjetrafiken.

Justerandes sign
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FÖRSLAG TILL NYTT REGLEMENTE FÖR TJÖRNS KOMMUNALA
PENSIONÄRSRÅD
Ärendebeskrivning
Tjörns kommunala pensionärsråd har lämnat in ett förslag till nytt reglemente.
Nytt i reglementet är att alla ledamöter i rådet förslås få arvode.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-03-01, § 21
Yrkande
Eva Bertilsson-Styvén (s) yrkade att rad 2 under rubriken ”Finansiering” på sid 3 som
lyder , ”Samtliga ledamöter i KPR skall ha arvode och reseersättning” stryks,
Birgitta Adolfsson (fpl) yrkade bifall till arvoden för alla i kommunala pensionärsrådet.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och fann att Kommunstyrelsen
beslutat enligt Eva Bertilsson-Styvéns yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till reglemente för Tjörns kommunala pensionärsråd antas med följande ändring: rad
2 under rubriken ”Finansiering” på sid 3 stryks, ”Samtliga ledamöter i KPR skall ha arvode
och reseersättning”.
Notering
Arvoden och ersättningar till organisationer m fl ses över inför nästa mandatperiod.

Justerandes sign
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TAXA FÖR SOMMARTRAFIK MED BÅT PÅ TJÖRN
(M/S Eli sommartrafik i Bohuslän)
Ärendebeskrivning
Rederiservice i Göteborg AB vill bedriva passagerartrafik på del av Bohuskusten
och vill ha en samsyn från de olika kommuner som de avser trafikera vad gäller
avgifter.
Yttrande
Christer Persson och Jan Rydberg har yttrat sig över skrivelsen och föreslår att
kommunen ser välvilligt på alla typer av nyetableringar som trafikerar kommunens
hamnar eftersom det är en ny marknad och kan därför på sikt öka intäkterna för
hamnarna. Vidare att föreslå kommunfullmäktige att under förutsättning att förslaget
antas av övriga kommuner i Bohuslän besluta att den turisttrafik som nystartas i
kommunen erhåller i inledningsskedet och ur näringslivssynpunkt en rabatterad taxa
under de första två åren och därefter enligt gällande taxa. Den rabatterade taxan
föreslås till 1,50/brt (bruttoton) och anlöp (kommunens normaltaxa är 2,75 /brt och
anlöp). Till sist att ärendet skickas vidare till övriga bohuskommuner för beslut.
Rabatterna finansieras inom ramen för kommunbidrag.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-03-01, § 22.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Under 2001 utgår på prov en rabatterad taxa för etablerade och nystartade
företag med syfte att främja turistnäringen.
2. Den rabatterade taxan ska vara 1,50 kr/brt och anlöp (normaltaxa 2,75 kr/brt
och anlöp).
3. Den rabatterade taxan finansieras inom ramen för kommunbidraget.
4. Taxan gäller under förutsättning att övriga kommuner beslutar om samma taxa.
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TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN OCH
DJURSKYDDSLAGEN
Ärendebeskrivning
Enligt gällande beslut för Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
djurskyddslagen kan taxan årligen justeras i förhållande till konsumentprisindex.
Miljöavdelningen anser att det krävs en bättre överensstämmelse mellan kostnaden för
avdelningens nedlagda arbete och intäkter i form av taxor/avgifter. Den successiva
uppräkningen av taxans belopp bör därför utgå ifrån avdelningens och expeditionens
kostnader där 75 % är lönerelaterat och 25 % övrigt.
Tidigare behandling
Miljö- och byggnämnden s beslut 2001-01-22, § 25.
Arbetsutskottets beslut 2001-03-01, § 24.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Miljö- och byggnämnden får varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i taxorna angivna
avgifter och timersättningar med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i löne- och prisutveckling (i förhållandet 75 %, 25 %) räknat fram till den 1
oktober året före avgiftsåret och med oktober månad 1999 som basmånad.
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ANSÖKAN OM STÖD FÖR SKÄRGÅRDSUTVECKLING FRÅN
”PROJEKT VADBINDERIET KONFERENS”
Ärendebeskrivning
Vadbinderiet på Dyrön avser gå vidare med etapp 2 i sitt projekt vilket innebär att
en konferensanläggning med logi ska byggas i anslutning till restaurangen.
Vadbinderiet avser söka EU-medel vilket innebär att man måste ha medfinansiering
från kommunen.
Därför vill man nu ha besked om kommunens inställning till för vidare kontakter med
bl a regionen och länsarbetsnämnden.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens beslutade att bordlägga ärendet 010118, § 7.
Jäv
Leif Göbel (s) och Bengt-Olof Karlsson (kd) anmäler jäv och deltar inte i
behandlingen av ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Tjörns kommun är beredd att medfinansiera projektet med fraktstöd enligt
kommunstyrelsens beslut 2001-03-15,§ 37,”transport- och fraktstöd för
näringslivsutveckling och fler arbeten i skärgården”.
____
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UPPFÖLJNING AV SKRIVELSE TILL VÄGVERKET JUNI 2000.
Ärendebeskrivning
I juni 2000 beslutade kommunstyrelsen att i brev till vägverket begära överläggningar med
ledningen för Vägverket, Västra Götalandsregionens regional utveckling och GR:s
Infrastrukturberedning för att diskutera alternativa lösningar av de akuta och långsiktiga
problemen med väg 723.
Därefter har det under hösten 2000 varit överläggningar med Vägverket och Västra
Götalandsregionen med syfte att få igång ombyggnadsarbetena enligt A-alternativet
senast under hösten 2002.
Det är kommunens uppfattning, att ombyggnaden kan delas in i etapper där de ”farligaste”
avsnitten åtgärdas först och att kommunen är beredd att förskottera ombyggnaden i första
hand under åren 2002-2005.
Kommunfullmäktige beslutade 2001-03-12, § 10.
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att hos Västra Götalandsregionen/Vägverket begära att ombyggnaden av vägen Utäng-Kållekärr påbörjas under
hösten 2002,
att Tjörns kommun är beredd att förskottera ombyggnaden med upp till 30 mkr
under i första hand åren 2002-2005,
att Tjörns kommun dessutom är beredd att bidra med upp till 5 mkr för att främja
trafiksäkerheten i vissa konkreta åtgärder.
Förslag till avtal mellan Tjörns kommun och Vägverket har upprättas om byggande och
finansiering av väg 723, delen Skärhamn – Kållekärr, avsnittet Krossekärr – Dyreby.
I avtalet regleras kommunens Tjörns kommuns förskottering (upp till 30 Mkr) och
medfinansiering (upp till 5 Mkr) i vägprojektet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till avtal mellan Vägverket och Tjörns kommun godkänns där Tjörns kommun hos
Västra Götalandsregionen/vägverket, begär att få förskottera upp till 30 Mkr, samt
kommunalt medfinansiera upp till 5 Mkr, för vägombyggnaden av statlig väg 723, delen
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20
Skärhamn –Kållekärr (objekt 4173), vägavsnittet Krossekärr – Dyreby, (etapp 1) i Tjörns
kommun . (bilaga)
Avtalet undertecknas av kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar
Karlsson.

____________________
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VERKSAMHETSPLAN FÖR VÄSTTRAFIK 2002 – 2004
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun har fått ett remissförslag på Västtrafiks verksamhetsplan för åren 2002 –
2004. Verksamhetsplanen skall ange inriktning och ekonomiska ramar för koncernens
verksamhet under kommande treårsperiod. Verksamhetsplan fastställs av bolagsstämman.
Kommunstyrelsens beslut:
Inget att erinra mot förslaget.
Vidare att i STO-samarbetet ta upp ärendet om tågpendeltrafiken mellan Uddevalla och
Göteborg och där verka för att denna väsentligt förbättras.
___
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Dnr 01.051-111

EV KOMMUNSTYRELSEREPRESENTANT I ARBETET MED
BARNKONVENTIONEN.
Ärendebeskrivning
Enligt tidigare besluta skall en politisk företrädare från varje nämnd finnas med i arbetet
med barnkonventionen i Tjörns kommun.
Noteras att kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet.
Kommunstyrelsens beslut:
Eftersom Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp utses inte särskild representant från
kommunstyrelsen.
____
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ÅTERBESÄTTNING AV REDOVISNINGSASSISTENT PÅ
EKONOMIKONTORET
Ärendebeskrivning
På grund av pensionsavgång kommer redovisningsassistent 80 % att bli ledig fr o m 15/5
2001. Uppgifterna som utförs tillhör de grundläggande för att kunna uppfylla krav på god
redovisning.
Skulle tjänsten besättas av annan tjänsteman på ekonomikontoret uppkommer behov av
återbesättning av även denna tjänst.
Kommunstyrelsens beslut:
Redovisningsassistent, 80 %, ekonomikontoret kan återbesättas. Skulle tjänsten besättas
av sökande från ekonomikontoret får även denna tjänst återbesättas.
____
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TILLFÄLLIG FINANSIERING AV LEADER +, PROJEKTET CARPE MARE
Ärendebeskrivning
Formella beslut på högre ort avseende LEADER-projektet Carpe Mare som Tjörn
medverkar i dröjer, varför pengar inte utbetalats till projektet. Eftersom projektet påbörjats
finns redan utgifter.
Kommunstyrelsens beslut:
Ur kommunstyrelsens konto ”Projekt och utveckling” får 100 000 kronor användas för
utgifter i projektet Carpe Mare. Pengarna återbetalas så fort projektet får sina beviljade
pengar tillgängliga.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN

Kommunstyrelsen

2001-03-15

25

KS § 50
ÖVERENSKOMMELSE ENLIGT 5 KAP FBL – SVANVIK 1:34 OCH SVANVIK
1:26.
Ärendebeskrivning
Till fastigheten Svanvik 1:34, Valla församling, ägare LA Ray AB skall överföras del av
Svanvik 1:26 ägare Tjörns kommun. Markområdet är ca 260 kvadratmeter och överlåts
för 140 kr/kvadratmeter.
Överenskommelse enligt 5 kap FBL har upprättats.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen och att densamma undertecknas av
kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchef Ingemar Karlsson.
____
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VAL AV REPRESENTANTER TILL GRUPP FÖR ARBETE MED
AVFALLSPLANEN
Ärendebeskrivning
En politisk sammansatt grupp ska tillsättas för att arbeta med avfallsplanen.
Kommunstyrelsens beslut:
Gruppen ska bestå av 5 personer.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 april ska representanter utses.
____
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REPRESENTANTER TILL RISKHANTERINGSGRUPPEN
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 010222, § 16, att representanter till
riskhanteringsgruppen ska utses .
Kommunstyrelsens beslut:
Representanter utses vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 april.
___
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