TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2001-05-17

1

Plats och tid

Kommunkontoret, kl. 17.00-20.10

Beslutande

Jan-Evert Halldin (s),
Eva Bertilsson-Styvén (s)
Eva Lind (s)
Christer Olofsson (s), tjg ers
Nils Lackfors (s) tjg ers
Reidun Lorentzon (kd),
Lars Andersson, (kd), tjg ers
Magne Hallberg (sb), tjg ers
Lars Öfverström (m),
Allan Axelsson (m)
Birgitta Adolfsson, (fpl)
Gunnemar Olsson (fpl)
Bo Bertelsen(ka)

ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Övriga deltagande

Kommunchef Ingemar Karlsson
Kommunsekreterare Astrid Edström
Ekonomichef Rune Ohlsson
Vilgoth Wilhelmsson (ka), ej tjg ers
Emilio Cotroneo (v), ej tjg ers

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Gunnemar Olsson (fpl)
Kommunkontoret 2001-05-30

Underskrifter
Sekreterare

___________________________________________
Astrid Edström

Ordförande

__________________________________________
Jan-Evert Halldin (s)

Justerande

__________________________________________
Gunnemar Olsson (fpl)

Paragraf §§ 94-116

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2001-05-17

Datum för
anslagets uppsättande

2001-05-30

Datum för
anslagets nedtagande

2001-06-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet

Underskrift

________________________________________________________
Carina Eliasson
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN

Kommunstyrelsen

2000-05-17

2

KS § 94
EKONOMISK RAPPORT 4
Ärendebeskrivning
Ekonomichefen ska ge kommunstyrelsen ekonomisk rapport 1 ggr/månad.
Ekonomichef Rune Ohlsson informerar kommunstyrelsen om det ekonomiska läget vid april
månads utgång.
Kommunstyrelsens beslut:
Rapporten noteras.
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KS § 95
FINANSIELL RAPPORT
Ärendebeskrivning
Ekonomichefen har lämnat finansiell rapport per 30 mars 2001.
Likviditeten har ökat sedan förra rapporten med drygt 6 Mkr. Tillgänglig likviditet är inklusive
”checkkredit” ca 41 Mkr.
Utbetalning av individuella pensionspengar och löneskatt har skett i mars med ca 26 Mkr.
Nyupplåning har skett i mars med 10 Mkr vilket inneburit att långfristig skuld ökat från 170
Mkr till 180 Mkr. Orsaken till att likviditeten ökat trots nettoutbetalning enligt ovan är dels
inkomna statsbidrag (Gökenpengar) och ffa slutavräkning skatteintäkter avseende 1999.
Genomsnittlig ränta på låneskulden är oförändrad 5 %.
Tendensen avseende marknadsräntan har under senaste perioden varit nedåtgående på
kortare löptider och något uppåtgående på längre löptider.
Kommunstyrelsens beslut:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
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KS § 96

Dnr 01.058-042

4

H 01:079

ANMÄLAN AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FÖR STIFTELSEN
SÄBYGÅRDEN 2000
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Säbygården har lämnat in verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsrapport för
2000.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 61.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2000 för stiftelsen Säbygården.
____________________
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KS § 97

Dnr 01.097-003

H 01:080

STADGEÄNDRING I KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Ärendebeskrivning
Det pågående arbetet med nya kapitaltäckningsregler inom Baselkommittén indikerar
att nu gällande regler kommer att förändras. Det innebär sannolik en skärpning av
kraven på banker och andra kommersiella institut. Kommuninvest kan också, trots vår
strävan till riskminimering och utlåningsbegränsning till medlemskommuner, tvingas till
åtgärder för att förstärka kapitalbasen.
Eftersom en offentligrättsligt reglerad juridisk status – med särregler för
Kommuninvest sannolikt inte kan förverkligas under överskådlig tid återstår att med
andra åtgärder söka förbereda en situation med ökade krav på eget kapital och
kapitalbas.
Styrelsen har konstaterat att en breddning av samarbetsorganisationens medlemsbas
sannolikt är den viktigaste enskilda åtgärden som kan vidtas för att klara ett kraftigt
ökat kapitalkrav. Nya medlemmar möjliggör nyemission av aktier från bolaget till
föreningen, vilket varit det traditionella sättet för kapitaluppbyggnad i Kommuninvest.
Därtill kommer att nya medlemmar som utnyttjar Kommuninvests tjänster, genererar
en ökning av det ekonomiska resultatet. Den gynnsamma resultateffekten beror på att
Kommuninvest har en organisation och rutiner som klarar större volymer, utan
motsvarande kostnadsökningar.
Båda dessa effekter av nya medlemmar ökar det egna kapitalet och utrymmet för att
använda förlagslån om detta skulle erfordras. Kommuninvest blir bättre rustat att klara
framtida utmaningar i form av krav på större kapital.
Förslaget till ny modell för medlemsinsatser syftar till att underlätta rekrytering av nya
medlemmar.
Lagen om ekonomiska föreningar innehåller särskilda regler för beslut om
stadgeändringar. Stadgarna kan ändras direkt om alla medlemmar är närvarande och
eniga om förändringen. Om så inte är fallet måste en ny stämma fatta samma beslut
en gång till med viss majoritet. Under tiden får stadgeändringarna inte registreras och
verkställas.
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Om närvaron inte är nog hög och detta inte kunnat ordnats med fullmakter, kan
stämman emellertid ”reparera” bristen genom att besluta om att efter stämman
inhämta frånvarande medlemmars skriftliga godkännande.
Fördelen med ett sådant förfarande är att stadgeändringen kan ske utan att invänta ett
nytt stämmobeslut.
Ordinarie föreningsstämma genomfördes den 1 mars 2001 och ett antal medlemmar
var inte närvarande. Stämman beslutade då att de frånvarande medlemmarna skulle
tillskrivas i syfte att begära deras godkännande av stadgeändringsbeslutet så att det får
registreras omgående.
Ekonomichefen har yttrat sig och säger att förändringen i stadgarna innebär inget nytt
för befintliga medlemmar, förutom följande:
Möjlighet till återbäring tas bort (detta har inte använts hittills).I stället kan den del av
vinstmedel som går till s k insatsemission ge existerande medlemmar juridiskt bindande
rätt till del i vinstmedel. Detta utbetalas vid utträde eller uteslutning.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 62.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Förslaget till stadgeändringarna antas.
___
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KS § 98

Dnr 01.100-041

H 01:081

OMDISPONERING INOM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS
INVESTERINGSBUDGET
Ärendebeskrivning
I barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget finns 300 000 kr avsatta för ITsatsning.
Nämnden föreslår nu att 150 000 kronor används till IT-satsning och 150 000 kronor till
övriga inventarier.
Tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2001-03-22, § 29 där nämnden beslutade att
föreslå att 150 kronor används för IT-satsning och 150 000 kronor används för övriga
inventarier.
Arbetsutskottets beslut 2001-03-05, § 63
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Investeringsbudgeten för Barn- och utbildningsnämnden ändras så att 150 000 kronor
avsätts till IT-satsning och 150 000 kronor till övriga inventarier.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN

Kommunstyrelsen

8

2000-05-17

KS § 99

Dnr 01.075-174

H 01:082

JUSTERING AV SOTNINGSTAXA
Ärendebeskrivning:
Palms Sotnings AB, Tjörns sotningsdistrikt har hemställt om justering av sotningstaxan med 3
% fr o m 2001-04-30 – 2002-04-30. Den begärda höjningen ska kompensera löneökningar
och andra kostnadsökningar.
Räddningschef Håkan Bergstam har yttrat sig och menar att höjningen följer det allmänna
kostnadsläget och håller sig inom samma procentsats som närstående kommuner.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 64.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Sotningstaxan justeras med +3 % fr o m 2001-04-30 – 2002-04-30.
Den begärda höjningen ska kompensera löneökningar och andra kostnadsökningar:
____
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KS § 100

Dnr 00.260-849

H 01:083

SVAR PÅ MOTION OM TOALETTBYGGNAD VID POLISHUSET
Ärendebeskrivning
På kommunfullmäktiges sammanträde 2000-12-11, § 173, sammanträdet lämnade Lars
Öfverström (m) in en motion som lyder:
”Sedan Nordiska Akvarellmuseets öppnande och Södra hamnens restaurerats har
tillströmningen av besökare i hamnen ökat mycket kraftigt. I stort sett fungerar hamnen väl,
men nuvarande bestånd av toaletter är inte i paritet med antalet besökare.
Moderaterna föreslår därför, att det i anslutning till ”polishuset” uppförs en toalettbyggnad,
färdig att tas i bruk till säsongen 2001.”
Fritids- och kulturchefen Birgith Åhs har i tjänsteskrivelse angivit olika alternativ och
kostnader för dessa.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 65.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
I södra hamnen finns redan flera offentliga toaletter varför en nybyggnation inte är aktuell.
Fastighets- och tekniknämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att placera en
avgiftsbelagd toalett i södra hamnen, och om denna i så fall är möjlig att ha på plats i juni.
Med detta är motionen besvarad.
___
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KS § 101

Dnr 00.262-842

H 01:084

MOTION OM INFORMATIONSTAVLA VID INFARTEN TILL SÖDRA HAMNEN
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-12-11, § 175, lämnade Lars Öfverström (m) in
en motion med följande lydelse:
”Tillströmningen av båtturister och museibesökare har gjort att det bör sättas upp
orienteringstavlor i Södra Hamnen. Tavlorna skall informera besökarna om var de kan finna
den service man önskar i Skärhamn. I samband med att hamnen snyggades upp togs samtliga
reklamskyltar för restauranger, butiker m m bort.
Moderaterna föreslår att, inför säsongen 2001, en snygg informationstavla placeras vid
bergsidan i Södra Hamnens infart.”
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2000-12-11, § 175 där fullmäktige beslutade att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2001-04-19, § 84, beslutade kommunstyrelsen att ge
Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram och placera informations- och
orienteringstavlor på publika pla tser i kommunen.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 66.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2001-04-19, § 84 där kommunstyrelsen gav
Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram och placera informations- och
orienteringstavlor på vissa publika platser i kommunen anses motionen besvarad.
____________________
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KS § 102

Dnr 00.261-842

H 01:085

MOTION OM INFORMATIONSTAVLOR EFTER TJÖRNBRON PÅ VÄG 160 OCH
169 SAMT EFTER SKÅPESUNDSBRON
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnade Lars Öfverström (m) in en motion med följande lydelse:
”Tjörns kommun har ett stort antal verksamma företag, vilka är spridda över ön. De senaste
åren har dessutom turismen ökat kraftigt. Detta gör att det finns ett stort behov av
information till besökare, biltransporter och turister.
Moderaterna på Tjörn föreslår därför att informationstavlor placeras ut på 2 ställen, nämligen
efter Tjörnbron på vägarna 160 samt 169 samt dessutom på väg 160 efter Skåpesundsbron”.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2000-12-11, §174 där kommunfullmäktige överlämnade motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2001-04-19, § 84, beslutade kommunstyrelsen att ge
Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram och placera informations- och
orienteringstavlor på publika platser i kommunen.
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 67.
Kommunstyrelsens beslut:
Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2001-04-19, § 84 där kommunstyrelsen gav
Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram och placera informations- och
orienteringstavlor på vissa publika platser i kommunen, samt att kommunens intresse för
informationstavla bevakas i pågående planprocess vid korsningen efter Tjörnbron, anses
motionen besvarad.
____________________
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Dnr 01.041-456

H 01:037

MOTION OM MILJÖSTATION I KLÖVEDAL
Ärendebeskrivning
Inga Olsson och Bert Petersson (c) har till dagens sammanträde lämnat in en motion
med följande lydelse:
”Som enda kommundel saknar Klövedal en miljöstation.
Vi yrkar därför att kommunfullmäktige låter utreda möjligheten att placera en
miljöstation i Klövedal.”
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2001-03-12, § 6 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Petter Winberg, tekniska avdelningen har yttrat sig över motionen och skriver att ” en
miljöstation behöver lokalisering med tillgång till el, en ansvarig person som utövar
tillsyn och en verksamhet som redan hanterar farligt avfall. Tyvärr, finns ingen sådan
plats i Klövedal.”
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 68.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
För närvarande finns ingen lämplig plats för en miljöstation i Klövedal varför ingen
miljöstation kan placeras där.
Fastighets- och tekniknämnden får i uppdrag att komma med förslag på en lösning var
en miljöstation i Klövedal ska kunna placeras.
Motionen är därmed besvarad.
____________________
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Dnr 00.224-371

H 01:086

MOTION OM UTNYTTJANDE AV SOLENERGIN I KOMMUNEN.
Ärendebeskrivning
Östen Tornéus (mp) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 200-11-27 in en motion
med följande lydelse:
”Tjörns kommun är dålig på att investera i solfångare inom sina fastigheter. Som det är nu så
får underhåll av fastigheterna utgå, på grund av att budgeten ska hålla sig inom ramarna. Vi i
Miljöpartiet anser att ett nytänkande inom kommunen bör kommat till, angående investeringar
i solfångare. Det är ett miljövänligare alternativ än dagens lösningar och är även lönsamt
långsiktigt sedan väl investeringarna är gjorda.
Som det är nu, eldas oljepannorna även sommartid bara för att det skall finnas varmvatten
tillhanda under den varma tiden på året. Det skull gott och väl klaras med solenergi. En
utredning bör göras.
Motionen har remitterats till planeringsgruppen och Fastighets- och tekniknämnden.
Fastighets- och tekniknämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen begära 50 000 kronor
för en energiutredning av kommunens fastigheter. Utredningen ska föreslå lämpliga åtgärder
på energisidan med hänsyn till miljö och ekonomi.
Planeringsgruppen anser att utvecklingen av alternativa, miljövänliga energikällor bör stödjas
och välkomnar att kommunen tar initiativ till en utredning enlig Fastighets- och
tekniknämndens förslag.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2000-11-27, § 157.
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 69.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Fastighets- och tekniknämnden ska göra en energiutredning avseende kommunens
fastigheter. Utredningen ska föreslå lämpliga åtgärder på energisidan med hänsyn till miljö
och ekonomi.
Motionen är därmed besvarad.
____
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KS § 105

Dnr 01.0+42-379

H 01:038

MOTION OM ATT PELLETTER LÖNAR SIG OCH GÖR TJÖRN GRÖNARE
Ärendebeskrivning
Inga Olsson och Bert Petersson (c) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde
2001-03-12 in en motion med följande lydelse:
”Ett skäl att överväga ett byte från olja till pelletter i kommunens anläggningar är att
den rörliga prisskillnaden är ganska betryggande med ett pellettpris som motsvarar 3550 % av oljepriset räknat per kilowattimme. Även om det skulle bli några öres skatt,
skulle det ändå vara god marginal till oljan.
Ett annat skäl är miljön. Genom att satsa på pelletter beräknas koldioxidutsläppen
minska, och risken med oljetransporter försvinner. Målet för Tjörns kommun borde
vara att på sikt bli en fossilbränslefri kommun och på så sätt bli ett föredöme för andra
kommuner i regionen.
Ett tredje skäl är att kommunen föregår med ett mycket gott exempel gentemot
kommunens invånare. Som vi kan läsa i ”DIN KOMMUN NR 1/01” är investeringen
för en villa för att gå från oljeeldning till pelletteldning intjänad på 2 år. Det finns med
andra ord goda skäl att ta en till på energikostnaden både för det enskilda hushållet
och kommunen.
Vi yrkar att kommunfullmäktige låter utreda möjligheten att tillsammans med solenergi
använda pelletter i stället för olja i de kommunala fastigheterna.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2001-03-12, § 7.
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 70.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Fastighets- och tekniknämnden ska göra en energiutredning avseende kommunens
fastigheter. Utredningen ska föreslå lämpliga åtgärder på energisidan med hänsyn till miljö
och ekonomi.
Motionen är därmed besvarad.
___________________
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KS § 106

Dnr 99.173-214

H 01:087

ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR VALSÄNG I KLÖVEDAL
Ärendebeskrivning
EFEM arkitektkontor har upprättat ett förslag till detaljplan i Valsäng. Planen har
ändrats till detaljplan för helårsändamål.
Miljö- och byggnämnden har beslutat att godkänna planförslaget och överlämna
detsamma till kommunfullmäktige för antagande.
Tidigare behandling
Miljö- och byggnämndens beslut 2001-03-19, § 69, att godkänna detaljplaneförslaget
och överlämna det till kommunfullmäktige för antagande.
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 71.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Valsäng.

____________________
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2000-05-17

KS § 107

Dnr 00.129-566

H 01:089

HAMNAVGIFT FÖR KOMMUNENS FÄRJETRAFIK
Ärendebeskrivning:
Kommunens färjetrafik har fram till år 2000 betalat en årligt hamnavgift på 200 000
kronor till hamnverksamheten. Denna avgift har varit oförändrad sedan början av 90talet.
Hamnansvariga Christer Persson och Jan Rydberg har utrett ärendet och gjort ett
förslag till budget för hamnverksamheten. Enligt denna budget ska färjetrafiken
erlägga 350 000 kronor/år.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 73.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Den årliga hamnavgiften för kommunens färjetrafik ska vara 350 000 kronor enligt
hamnverksamhetens budgetförslag.
Avgiften ska gälla fr o m 2002.
____
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Dnr 01.098-170

BEGÄRAN OM AVSTEG FRÅN KOMMUNENS RÄDDNINGSTJÄNSTPLAN (KF
§72 1998-06-25)
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten har på kort tid erhållit uppsägningar från flera brandmän. Enligt punkt 4.4 i
räddningstjänstplanen skall räddningskårens beredskapsstyrka bestå av 1 BfD+ 4 BmD på
resp. station. Kommunens räddningschef har ansvaret att beredskapen kan hållas. Vid
uppsägningarnas ikraftträdande råder brist i numerären, vilket gör att beredskapen enligt
räddningsplanen ej kan hållas inom Skärhamns insatsområde.
Livräddande uppgifter inom Skärhamns insatsområde kan ej utföras förrän Kållekärrs
beredskapsstyrka är på plats. AFS 1995:1, tillåter ej rök- eller kemdykning med mindre
godkända brandmän än 5, i okomplicerad mindre lägenhetsbrand.
Insatstider inom Skärhamns insatsområde blir fördröjd, vilket kan få allvarliga konsekvenser.
Kommunstyrelsen är den politiska nämnd som ansvarar för räddningstjänsten och som skall
begära tillfälligt avsteg från räddningstjänstplanen för Skärhamns räddningskårs
insatsområde.
Kommunstyrelsen bör även ha en plan för räddningstjänstens beredskap både på kort som
lång sikt.
Begäran om avsteg i räddningstjänstplanen skall tillställas Länsstyrelsen.
Räddningschefen föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut:
??Vid samtliga larm inom Skärhamns insatsområde skall även Kållekärrs beredskapsstyrka
larmas (s.k. tvåstationslarm).
??Upprätta anställningsplan.
??Föreslå organisationslösningar både på kort som lång sikt.
??Begära avsteg från kommunens räddningstjänstplan punkt 4.4. till Länsstyrelsen.
Temporär lösning blir dubbellarm till Skärhamns insatsområde.
Kommunstyrelsens beslut:
?? Vid samtliga larm inom Skärhamns insatsområde skall även Kållekärrs beredskapsstyrka
larmas (s.k. tvåstationslarm).
?? Upprätta anställningsplan.
?? Föreslå organisationslösningar både på kort som lång sikt.
?? Begära avsteg från kommunens räddningstjänstplan punkt 4.4. till Länsstyrelsen.
?? Temporär lösning blir dubbellarm till Skärhamns insatsområde.
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Dnr 01.102-171

ÄNDRING AV BRANDSYNEFRISTER FÖR DJUPVIKS VARV AB, KORDA
PLAST AB OCH TJÖRNS SNICKERIFABRIK AB.
Ärendebeskrivning
Den regelbundna brandsynen omfattar byggnader och anläggningar där bränder kan orsaka
svåra skador. Regeringen har i 16 § Räddningstjänstförordningen (Räf) angivit för vilka slag
av objekt som regelbunden brandsyn ska förrättas. Räddningsverket har meddelat
föreskrifter om brandsynefrister (SRVFS 1993:1) för olika slags objekt. Kommunen har
möjlighet (18 § Räf) att föreskriva kortare frister.
Räddningsnämnden beslutade, 930524 20§, att föreskriva kortare frister för tre
industrianläggningar i kommunen. För Djupviks Varv AB, Korda Plast AB och Tjörns
Snickerifabrik AB fastställdes den längsta fristen mellan två brandsyner till 2 år. Orsaken till
beslut om förkortning av frister vid dessa anläggningar, var en bedömning av brandrisker
utifrån skäliga krav på personsäkerhet och med beaktande av de allmännas intressen.
Såväl adekvata brandskyddstekniska som brandskyddsorganisatoriska åtgärder har vidtagits
vid rubricerade företag. Räddningstjänsten anser att åtgärder vidtagits i sådan omfattning att
det idag inte längre finns grund för den kortare fristningen.
Räddningschefen föreslår:
Brandsynefrister för industrianläggningarna Djupviks Varv AB, Korda Plast AB och Tjörns
Snickerifabrik AB förändras till 4 år i enlighet med SRVFS 1993:1 industrianläggningar
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 75.
Kommunstyrelsens beslut:
Brandsynefrister för industrianläggningarna Djupviks Varv AB, Korda Plast AB och Tjörns
Snickerifabrik AB förändras till 4 år i enlighet med SRVFS 1993:1 industrianläggningar.

____________________
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Dnr 01.074-023

ANSTÄLLNING AV DELTIDSBRANDMÄN

Ärendebeskrivning
Två deltidsbrandman på Skärhamns station har sagt upp sig, de slutar 010331 och 010616. På
Kållekärrs station har en deltidsbrandman sagt upp sig, och redan slutat, den siste februari.
Räddningstjänsten vill återbesätta dessa tre tjänster.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 76.
Kommunstyrelsens beslut:
Räddningsnämnden beslutar att återbesätta tjänsterna som deltidsbrandmän i Skärhamn och
Kållekärr.

-----------------------------------
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Dnr 01.101-023

ANSTÄLLNING AV DELTIDSBRANDMÄN
Ärendebeskrivning
Två deltidsbrandman på Skärhamns station har sagt upp sig, de slutar 010623 och 010630.
Räddningstjänsten vill återbesätta dessa två tjänster.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, §77.
Kommunstyrelsens beslut:
Räddningsnämnden beslutar att återbesätta tjänsterna som deltidsbrandmän i Skärhamn.
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H 01:091

ÖVERLÅTELSEAVTAL – DEL AV ”MAGSINET” VID SÄBYGÅRDEN
Ärendebeskrivning:
Tjörns kommun disponerar efter överenskommelse med Kristian Nilsson mangårdsbyggnad
magasin m m på fastigheten Säby 1:44.
Stiftelsen Säbygården svarar för drift och skötsel av anläggningen. Avtal har nu träffats med
Kristian Nilsson om överlåtelse av resterande del av magasinsbyggnad.
Nilsson har också som gåva överlämnat övriga byggnader och mark som kommunen
disponerat till kommunen. Avtal har upprättats där Nilsson överlåter och försäljer sin del av
det så kallade magasinet, i anslutning till Säbygården, belägen på Säby 1:44 till Tjörns
kommun. Överlåtelsen innebär således att Tjörns kommun blir ensam ägare av magasinet.
Köpeskillingen är 85 000 kronor.
Avtal finns upprättat.
Vad gäller gåvan står kommunen för lantmäteri och lagfartskostnader.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § 81.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Tjörns kommun köper del av magasinet vid Säbygården för 85 000 kronor enligt upprättat
överlåtelseavtal och tar tacksamt emot gåvan.
Avtalet undertecknas av kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar
Karlsson.
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H 01:094

PRELIMINÄR BUDGET 2002
Ärendebeskrivning:
Västtrafik har skickat ut ett preliminärt budgetförslag för år 2002. Tjörns kommun har fått
möjlighet att ge skriftliga kommentarer till förslaget.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot budgetförslaget.
____
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Dnr 01.117-024

LÖNEPOLITISKT PROGRAM
Ärendebeskrivning:
Personalchefen har gjort ett förslag till lönepolitiskt program.
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj.
____
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Dnr 00.263-024

ARVODEN TILL REVISORERNA
Ärendebeskrivning:
Skrivelse har inkommit från Jarl Johansson och John-Gunnar Eriksson där de begär att
sammanträdesarvode ska utgå för sammanträden som revisionens ordförande och ledamöter
har. Detta ska utgå från mandatperiodens början, alltså från 1999-01-01. Revisorerna framför
att arvoden ska utgå på samma villkor som vid förra mandatperioden.
I nuvarande bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda som
kommunfullmäktige antog 1998-06-25 utgår endast begränsat arvode till ordförande och
ledamöter i revisionen.
Förhandlingssekreterare Maj-Britt Larsson har gjort ett förslag till arvodering för revisorerna,
daterat 2001-05-15.
Förslag till beslut:
Till revisionen, ordförande och ledamöter ska utgå sammanträdesarvode för revisorernas
sammanträden
Ersättningen ska utgå retroaktivt från mandatperiodens början 1999-01-01.
I bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fr o m 1999-01-01 ska göras ett
tillägg till § 8, efter tredjestycket med följande lydelse:
a) revisorernas sammanträden.
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Dnr 01.040-111

REPRESENTANTER FÖR ARBETE MED AVFALLSPLANEN
Kommunstyrelsen valde i § 92 representanter till avfallsgruppen.
Jan Rambergs ska inte vara med utan ersättas av Morgan Englund (m).
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till sätta en arbetsgrupp för arbete med avfallsplanen.
(beslut § 92 upphävs.)
Följande väljs:
Christer Olofsson (s), sammankallande
Ingvar Mattsson (s)
Berne Pettersson (kd)
Morgan Englund (m)
Inga Olsson (c)
____
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