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Dnr 01.039-042

EKONOMISK RAPPORT 5
Ärendebeskrivning
Ekonomichefen ska ge kommunstyrelsen ekonomisk rapport 1 ggr/månad.
Ekonomichef Rune Ohlsson informerar kommunstyrelsen om det ekonomiska läget vid maj
månads utgång.
Kommunstyrelsens beslut:
Rapporten noteras.

____________________
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Dnr 01.059-611

H 01:095

INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR TILL ISGR
Ärendebeskrivning:
Göteborgsregionens (Gr) förbundsstyrelse har beslutat att rekommendera
medlemskommunerna att för kalenderåret 2001 fastställa interkommunal ersättning avseende
ISGR enligt följande:
Svensk-engelska sektionen årskurs 1-5
Svensk-engelska sektionen årskurs 6-9
Internationella sektionen årskurs 1-5
Internationella sektionen årskurs 6-9
Sexårsverksamhet
Fritidshem

25 800 kr/termin
30 950 kr/termin
27 800 kr/termin
32 950 kr/termin
12 624 kr/termin
12 457 kr/termin

Vidare att beslut om den interkommunala ersättningen fortsättningsvis ska fattas i
oktober/november med hänsyn till budgetarbetet inför kommande år.
Tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2001-04-21, § 39 där nämnden tillstyrker förslaget.
Arbetsutskottets beslut 2001-05-30, § 84.
Kommunstyrelsens beslut:
Tjörns kommun fastställer interkommunala ersättningar för kalenderåret 2001 för ISGR enligt
Göteborgsregionens förslag.

____________________
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H 01:096

INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING FÖR GRUNDSKOLAN INOM
GÖTEBORGSREGIONEN ÅR 2001-05-22
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har beslutat att rekommendera
medlemskommunerna att för kalenderåret 2001 fastställa en interkommunal ersättning för
grundskolans år 1-6 till 19 400 kr/termin och år 7-9 till 23 800 kr/termin, d v s en uppskrivning
från år 2000 med 2,0 %.
Tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2001-04-26, § 38, där nämnden tillstyrker förslag från
Göteborgsregionens förbundsstyrelse om interkommunal ersättning för grundskolan år 2001.
Arbetsutskottets beslut 2001-05-30, § 85.
Kommunstyrelsens beslut:
Tjörns kommun fastställer interkommunal ersättning för grundskolan enligt
Göteborgsregionens förslag.

____________________
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H 01:098

RÄDDNINGSTJÄNSTENS RISKANALYS
Ärendebeskrivning:
Räddningstjänsten har reviderat riskanalysen för Tjörns kommun.
I den kommunala riskanalysen belyses de problem och ställningstaganden som
räddningstjänsten och kommunen har vid ogynnsamma händelser.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-30, § 87.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktigs antar av räddningstjänstens reviderad riskanalys, daterad 2001-04-23.

____________________
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H 01:035

SVAR PÅ MOTION OM FARTHINDER I UTÄNG
Ärendebeskrivning
Lars Öfverström (m) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträden den 12 mars in
en motion med följande lydelse:
”Det tycks som om Vägverket med de nya farthindren i Utäng har skapat en dödsfälla
för trafikanter som saknar lokalkännedom. De utskjutande betongkonstruktionerna i
vägbanan är endast utmärkta med blågula reflekterande varningsskyltar, varför de vid
snöväder är i det närmaste omöjliga att se och därmed kan vara rent trafikfarliga.
För att minska risken för olycksfall bör snarast hindren kompletteras med belysning
och hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim.
Min förhoppning är att kommunen agerar innan någon allvarlig olycka inträffar.”
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2001-03-12, § 4.
Arbetsutskottets beslut 2001-05-30, § 88.
Kommunstyrelsens förs lag till kommunfullmäktige:
Vägverket har vid förfrågan framfört följande:
Vid farthindret vid Utäng ska markeringsskärmarna bytas ut och kompletteras och i
anslutning till de utlagda refugerna ska spärr- och vägmarkeringar utföras på ett
regelmässigt riktigt sätt.
Vidare har Vägverket också begärt att Länsstyrelsen prövar frågan om en förlängning
av hastighetsbegränsningen 50 km/h från nuvarande punkt till en punkt ca 300 m
väster om vägkorsningen vid Siröd. (Gäller fr o m 05-19 enligt länsstyrelsens beslut).
Motionen är med detta besvarad.

____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00.227-531

SVAR PÅ MOTION OM ATT BILDA EN GRUPP FÖR ATT DRIVA
INFRASTRUKTURELLA FRÅGOR
Ärendebeskrivning
Birgitta Adolfsson (fpl) har till dagens sammanträde lämnat in en motion med följande
lydelse:
”Under flera år hr det förekommit diskussioner med Vägverket om olika vägar på Tjörn.
Bergavägen, Kållekärr – Skärhamn, rondeller på Vallhamnsvägen och vägen ner till
Höviksnäs. Alla partier har varit överens om att detta skall prioriteras och även förslag om
förskottering av pengar har diskuterats. Jag förutsätter att påtryckningar på Vägverket
forsätter men ny gäller det också att kommunen aktivt försöker påverka Västa
Götalandsregionen. Det är där som prioriteringarna av vägarna avgörs idag. Under senaste
åren har för Tjörn och övriga kranskommuner uppstått ett nytt problem. Det är nästan
omöjligt att ta sig till Göteborg på rimliga tider. Trafikproblemet är stort. Inom Regionen
planers nu stora förbättringar av infrastrukturen, både när det gäller väg och järnvägsnätet.
Tyvärr kan man då konstatera att sträckan Uddevalla, Orust, Tjörn ner till Göteborg inte fått
många förslag till åtgärder. Det finns t o m förslag på att bussfilen in till Göteborg skall tas
bort. Detta göre inte kaoset bättre.
Nu måste det vara dags att bl a utveckla pendeltrafiken mellan Göteborg och Uddevalla för
att avlasta våra vägar. Det är ett måste för våra pendlare, gymnasieelever, turister,
näringslivet o s v. Även vår region måste ha växtkraft.
Utifrån detta föreslår jag att Tjörns kommun tar initiativ till en träff med berörda kommuner
inom detta område för att diskutera dessa problem. Det måste bildas en handlingskraftig
grupp som driver dessa frågor mot Västra Götalandsregionen, Vägverket och Banverket.
Dessa frågor kräver även en bred politisk enighet och det tror jag inte är svårt att nå.”
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-30, § 91.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kontakt har tagits med berörda kommuner. Ärendet kommer dessutom att drivas i STOregionen och i andra, för frågan, aktuella instanser där kommunen är representerad, bl a
Västtrafik.
Motionen är därmed besvarad.
____________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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H 01:099

SVAR PÅ MOTION OM EKONOMISTYRNING
Ärendebeskrivning
Tage Nilsson (fpl) lämnar vid sammanträdet in en motion med följande lydelse:
”Folkpartiet arbetar alltid för att Tjörnborna skall få ut det mesta möjliga av de pengar de
betalar i kommunalskatt.
För att uppnå detta är det viktigt att kommunens ekonomi bevakas och styrs, d v s att
regelbunden kostnadsuppföljning sker och att åtgärder omedelbart vidtas om nämnder,
styrelser och kommunala bolag överskrider fastlagda kostnadsramar.
För kommunchefen, förvaltningscheferna och cheferna för kommunala bolag måste
skyndsamt utarbetas befattningsbeskrivningar, som uttryckligt beskriver deras ansvar och
befogenheter beträffande kostnadsuppföljning och de åtgärder som skall vidtas när nämnder,
styrelser och kommunala bolag överskrider fastlagda kostnadsramar.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt kommunstyrelsen
Att tillse att befattningsbeskrivningar i enlighet med ovanstående skyndsamt utarbetas och
Att företa de övriga åtgärder, som erfordras för att skapa en effektiv kommunal
ekonomistyrning.”
Ekonomichefen har yttrat sig över motionen och föreslår sammanfattningsvis:

Justerandes sign

*

För att förbättra ekonomistyrningen anser han att följande punkter i nämnd ordning bör
genomföras för att förbättra ekonomistyrningen.

*

Se över förhållandet mellan mål/beställning och avsatta resurser så att dessa stämmer
överens med varandra.

*

Diskutera och tydliggör ansvar och former för ansvarsutkrävande såväl politiskt som i
förvaltning.

*

Utveckla metoder för att bättre beskriva kvalitet och kvantitet kopplat till kostnad.
(nyckeltal)

*

Fortsatt arbete med utveckling av former och metoder för den ekonomiska
uppföljningen.

Utdragsbestyrkande
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Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-30, § 92.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
*

Följande punkter i nämnd ordning bör genomföras för att förbättra ekonomistyrningen.

*

Se över förhållandet mellan mål/beställning och avsatta resurser så att dessa stämmer
överens med varandra.

*

Diskutera och tydliggör ansvar och former för ansvarsutkrävande såväl politiskt som i
förvaltning.

*

Utveckla metoder för att bättre beskriva kvalitet och kvantitet kopplat till kostnad.
(nyckeltal)

*

Fortsatt arbete med utveckling av former och metoder för den ekonomiska
uppföljningen.

Dessutom hänvisas till dokumentet ”ekonomistyrning 2001” .
Med detta anses motionen besvarad.

____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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H 01:033

SVAR PÅ MOTION OM EV FÖRSÄLJNING AV TJÖRNS BOSTADS AB
Ärendebeskrivning
Martin Johansen och Birgitta Adolfsson, har till dagens sammanträde lämnat in en
motion som lyder:
”Folkpartiet har länge hävdat att kommunen bör se över möjligheten att försälja
Bostadsbolaget. Med denna motion hoppas vi att en utredning startas så snart som
möjligt för att få reda på de ekonomiska konsekvenserna vid en eventuell försäljning”.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-30, § 93.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Med hänvisning till tidigare beslut om Tjörns Bostads AB ( Kf § 41/01),
där kommunfullmäktige bl a beslutade att bostadsbolagets styrelse får i uppdrag att
komma med förslag till ägarna om hur TBAB efter rekonstruktionen ska hantera sin
roll som aktör på Tjörns bostadsmarknad, anses motionen som besvarad.

____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 01.116-041

GEMENSAMT INVESTERINGSANSLAG FÖR INVENTARIER I TJÖRNS KOMMUN
Ärendebeskrivning:
Verksamheterna måste ibland anskaffa inventarier/ kontorsutrustning som kostar så mycket
att det inte inryms i årets driftbudget. När storleken på anskaffningen är större än ett
basbelopp (ca 37.000 kr) och livslängden är tre år eller längre skall den normalt anses som
investering. ”Grundregeln ” är att verksamheten tar med planerad anskaffning i det normala
budgetarbetet inför kommande år.
I många fall handlar det om mindre kopieringsmaskiner och annan liknande utrustning som
behöver bytas ut under pågående år. Dessa mindre investeringar kommer sällan med i den
normala planeringen och därför saknas investeringsanslag när anskaffningen blir aktuell. För
att finna en lösning på finansieringen får verksamheten betala hela anskaffningen under ett år
eller hyra/leasa. Inget av dessa alternativ är riktigt bra. Leasingavtal får enligt kommunens
”Regler och riktlinjer för medelsförvaltningen” och delegationsordning för kommunstyrelsen
enbart tecknas av ekonomichefen. Leasing är i de flesta fall också en dyr och
svårkontrollerad lösning.
Ett ospecificerat investeringsanslag för denna typ av inventarieanskaffning kan förbättra
hanteringen av frågan. Förvaltning kan begära hos ekonomikontoret att få nyttja anslaget
för inventarieanskaffning. Enheten som beställt kommer sedan att internt debiteras
kapitalkostnad under utrustningens livslängd.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-30, § 95.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Investeringsbudgeten 2001 tillförs ett nytt anslag – Inventarieanskaffning 1 Mkr, att nyttjas
av kommunens samtliga förvaltningar. Anslaget tillförs Kommunstyrelsen och hanteras av
ekonomikontoret.
____________________

Justerandes sign
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H 01:100

DISPOSITIONSPLAN FÖR KONFERENSANLÄGGNING I SÖDRA HAMNEN
Ärendebeskrivning:
Skiss till dispositionsplan för Södra Hamnen togs fram samtidigt som detaljplan för Södra
Hamnen, västra delen.
Samrådsremiss genomfördes i samband med utställning av detaljplanen 1997-11-05.
Förvaltningsremiss genomfördes 1998-05-12 där även en skiss av en ny hotell-och
konferensanläggning presenterades.
Samrådshandlingarna har reviderats 1999-07-02 där det nya förslaget till hotell- och
konferensanläggning finns med. Samråd hölls om dispositionsplanen under tiden 1999-07-08
till 199-08-26.
Samrådsredogörelsen 2000-02-22 sammanfattas inkomna yttranden och med hänsyn till
dessa ges förslag på åtgärder vid fortsatt planarbete.

Övriga dokument till samrådshandlingen är:

Justerandes sign

*

Översiktlig miljökonsekvensbeskrivning för Hotell och konferensanläggning, Skärhamn
, EFEM arkitektkontor 1999-02-04.

*

Marinbiologisk inspektion enligt ovan, HydroGis, november 1998.

*

Naturvårdsbiologisk bedömning enligt ovan, Naturcentrum, november 1998.

*

Beräkning av vägtrafikbuller samt bilavgasnivåer CO, NO2 enligt ovan, KM 1998-1126.

*

Översiktlig miljökonsekvensbeskrivning för anläggningsarbeten vid Hamneberget,
Skärhamn, VBB/Rådhuset Arkitekter januari 1998.

*

Trafik- och p-utredning, Grauers AB 1997-11-07.

Utdragsbestyrkande
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Förslag
Följande förslag till beslut presenterades:
Det fortsatta planarbetet skall ske utifrån följande förutsättningar/kriterier:
*

Den näringslivspolitiska aspekten

*

Markhushållningen

*

Miljökonsekvensbeskrivning

*

Tillgänglighet för allmänheten

*

Upplåtelseformen

Tilläggsyrkande
Birgitta Adolfsson (fpl) yrkade att samma regler/villkor som gäller för personer idag, vad
avser strandnära mark, även ska gälla för företag.
Proposition
Kommunstyrelsen beslutade först att anta förslag till beslut.
Ordföranden ställde sedan proposition på Birgitta Adolfssons tilläggsyrkande och fann att
kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.
Kommunstyrelsens beslut:
Det fortsatta planarbetet skall ske utifrån följande förutsättningar/kriterier:
*

Den näringslivspolitiska aspekten

*

Markhushållningen

*

Miljökonsekvensbeskrivning

*

Tillgänglighet för allmänheten

* Upplåtelseformen.
______

Justerandes sign
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H 01:101

SAMRÅDSUNDERLAG OCH VERKSAMHETSINRIKTNING AVSEENDE BUDGET
FÖR GR 2002
Ärendebeskrivning:
Kommunchef Ingemar Karlsson framför i tjänsteskrivelse 2001-05-22följande: Enligt
samrådsunderlaget GR budget 2002 innebär det följande kostnadsökningar för Tjörns
kommun.
att medlemsavgiften till GR ökar med 203 tkr (2001:798 tkr - 2002:1001 tkr). Utökningen av
medlemsavgiften från 54,16 kr/inv till 68,11 kr/inv beror dels på ökad avgift 1,7 mkr till GRverksamheten och dels på ökad avgift till BRG med 10 mkr (motsvarar 11,95 kr/inv).
att det sker ett kapitaltillskott på 157 tkr som Tjörns andel av en förstärkning av GR:s egna
kapital med 9 mkr (motsvarar 10,65 kr/inv) för långsiktlig förbättrad likviditet och
kapitalmässig stadga.
att Tjörns kommuns ökade kostnader 2002 på 360 tkr (203 tkr +
157 tkr) finansieras med medel ur KS konto för ”Projekt och Utveckling”. Detta innebär att
verksamheten i budgetförslaget 2002 måste minskas i motsvarande omfattning.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-30, § 98.
Kommunstyrelsens beslut:
Tjörns kommun har inget att erinra mot förslaget.

____________________

Justerandes sign
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REVISIONSRAPPORT AVSEENDE TJÖRNS KOMMUNS BOKSLUT
Ärendebeskrivning
Revisorerna har lämnat in en revisionsrapport avseende Tjörns kommuns bokslut för
verksamheten 2000.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-06-14, § 99
Kommunstyrelsens beslut:
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för information.

____________________
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Dnr 01.119-299
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SLUTREDOVISNING AV SERVICEANLÄGGNING PÅ DYRÖN
Ärendebeskrivning:
Tekniska avdelningen, Fick 1998-04-16, § 66 kommunstyrelsens uppdrag att
genomföra projektet.
Anläggningen togs i bruk sommaren 1999 och har betytt ett lyft för både gästhamn och
badplats.
Anslagna medel

Kostnader

EU-medel
KS § 66/98
HS 980330

280 000 kr
215 000 kr
105 000 kr

S:a

600 000 kr

602 063 kr

Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-06-14, § 100.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen.

____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN

Kommunstyrelsen

2001-06-18

KS § 143

Dnr 01.034-739

17

H 01:036

SVAR PÅ MOTION OM FLER HÄNDER OCH FÖTTER INOM ÄLDREOMSORGEN
Ärendebeskrivning
Bo Bertelsen, (ka) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 mars in en
motion med följande lydelse:
Ovanstående rubrik gällande denna motion är ett uttryck som ofta har hörts i den
politiska debatten, dvs att man vill ha fler anställda inom äldrevården som kan ta hand
om våra äldre på ett mera värdigt sätt.
Efter en del efterforskningar och samtal med berörda parter så framstår det helt klart
att personalförstärkningar är ett måste på Valåsens äldreboende. Sjukskrivningar hos
personalen förekommer onormalt mycket pga den höga arbetsbördan. Övrig personal
får därmed arbeta mycket extra som i sin tur sliter ytterligare på personalen. Detta
innebär också ett högt övertidsuttag som ju är mycket fördyrande.
I den politiska debatten då budgeten togs i höstas, och majoriteten röstade för en
skattehöjning så poängterades det vid ett flertal tillfällen bl a att denna skattehöjning
var absolut nödvändig för att vi ska kunna värna ännu mer för skola, vård och omsorg.
Det vore därför på sin plats att något konkret, positivt och kvalitetshöjande händer
inom speciellt området vård och omsorg.
Vi inom Kommunalt Alternativ är helt övertygade om att pengar kan omdisponeras
inom kommunen för att på så sätt kunna finansiera denna personalförstärkning och
därmed ge de äldreboende en mera värdig vård, samt ett mera värdigt och
stimulerande arbete för de anställda.
Kommunalt Alternativ yrkar därför:
Att Sociala nämnden i samarbete med Kommunstyrelsen omedelbart ser över
möjligheterna att finansiera och därefter ta ett beslut som innebär anställning av
ytterligare personal inom just vården på Valåsens äldreboende.

Socialnämnden, som fått motionen på remiss, beslutade 2001-05-16 att som förslag till svar
på motionen överlämna utredningssekreterarens förslag till svar och att avvakta om beslut
om finansieringen till dess pågående arbetstidsprojekt redovisar behov av
personalförstärkning till Valåsen.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2001-03-12, § 5 där motionen överlämnades till kommunstyrelsen
för beredning.
Socialnämndens beslut 2001-05-16, § 109.
Arbetsutskottets beslut 2001-06-14, § 101.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt socialnämndens förslag.

____________________
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H 01:034

SVAR PÅ MOTION OM KONKURRENSUTSÄTTNING AV KOMMUNAL
VERKSAMHET
Ärendebeskrivning
Yvonne Andersson och Lars Öfverström, (m) har lämnat in en motion med följande
lydelse:
”Konkurrens är en förutsättning för att förbättra kvalitet och få ett riktigt pris på varor
och tjänster. Konkurrens är dessutom det bästa sättet att ta vara på människors
förmåga och tillmötesgå vars och ens krav och önskemål om medinflytande.
Vi Moderater föreslår att man inom den kommunala verksamheten ser över vilka
områden som kan drivas med alternativa driftsformer.
Inom Tjörns kommunfinns idag endast 2 barndaghem och några fritidsbåtshamnar som
drivs i privat eller föreningsregi.
Kvalitetsmässigt är de största vinsterna att hämta inom omsorgerna, medan
ekonomiska vinster kan förväntas från de tekniska verksamheterna.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge respektive nämnd/förvaltning i uppdrag att
utreda hur mångfalden och valfriheten inom verksamheterna kan utvecklas med hjälp
av alternativa driftsformer”.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Arbetsutskottets beslut 2001-05-30, § 94 att bordlägga ärendet.
Arbetsutskottets beslut 2001-06-14, § 102.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Överläggningar partierna emellan har påbörjats och en idé finns till kommande initiativ i
frågan.
Med detta anses motionen som besvarad.
____________________
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UPPDATERING AV BORGEN FÖR TJÖRNS BOSTADS AB
Ärendebeskrivning:
Tjörns Kommun har ett sammanlagt borgensåtagande för Tjörns Bostads AB på 246,5 Mkr.
Detta belopp är summan av ett antal lån grundade på ett antal borgensbeslut i Tjörns
Kommun.
Borgensbesluten har tagits efterhand som bostadsbolaget (tidigare bostadsstiftelsen)
genomfört nybyggnationer. Vid beslutstidpunkten var i de flesta fall inte den exakta storleken
på lånebeloppet känt i väntan på statligt lånebeslut.
Flera beslut är gamla och i många fall har ändringar i förutsättningarna skett (ex. förändrade
fastighetsbeteckningar, uppdelning till flera fastigheter etc). Av praktiska skäl har flera
mindre lån ibland slagits samman till ett större.
Sammantaget kan konstateras att den exakta kopplingen mellan ursprungligt borgensbeslut
och aktuella lån inte alltid kan göras helt tydlig. Mot denna bakrund är det önskvärt med en
uppdatering av borgensbeslut så att en tydlig koppling mellan beslut och lån kan göras.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-06-14, § 103.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Tjörns kommun går i borgen såsom för egen skuld för sammanlagt 246,5 Mkr för närvarande
fördelat på nu gällande lånebelopp och långivare enligt bilagd förteckning. Fördelning mellan
långivare kommer att ändras löpande i samband med låneförfall och ny upphandling.
Förteckningen revideras löpande av bolaget i takt med att förändring sker och överlämnas till
ekonomikontoret.
Borgensåtagandet minskas i takt med att amortering sker. Total amortering skall ske med
lägst samma belopp som avskrivningen uppgår till. Amorteringstiden på varje lån kan variera.
Samtliga tidigare beslut avseende borgen för Tjörns bostads AB eller Tjörns bostadsstiftelse
upphävs härmed.
____________________
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Dnr 01.139-023

ANSTÄLLNING AV KULTUR- OCH FRITIDSCHEF OCH SKOLCHEF SAMT
T F SOCIALCHEF
Ärendebeskrivning:
Rekrytering av kultur- och fritidschef samt skolchef pågår. För att rekryteringen ska kunna
slutföras innan sommaren föreslår kommunchefen att arbetsutskottet får delegation att fatta
anställningsbeslutet.
Nuvarande socialchef har sagt upp sig. T f socialchef behöver därför tillsättas till rekrytering
genomförts.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att tillsätta tjänst som
*
*
*

Kultur- och fritidschef
Skolchef
Tillförordnad socialchef.
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Dnr 01.138-024

GRUPP FÖR ARVODESÖVERSYN - UPPDRAG OCH VAL AV
REPRESENTANTER
Ärendebeskrivning:
Efter nyvalet till styrelser och nämnder hösten 2000, var det viktigt att dels ändra arvodena
efter de nya förutsättningarna, dels att göra så små ändringar som möjligt under innevarande
mandatperiod.
Olika synpunkter på förändringarna har kommit fram efter hand, bl a de som
personalsekreteraren påtalar i sin tjänsteskrivelse.
Då det endast återstår 1,5 år av nuvarande mandatperiod föreslås att inte ännu en gång
ändra i nuvarande arvodesreglemente.
Däremot föreslås att en politisk grupp tillsätts med syfte att
*

komma med förslag på hur nya arvoden och andra ersättningar ska se ut under nästa
mandatperiod.

*

att komma med förslag på hur representanter från organisationer och föreningar ska
ersättas som medverkar i olika råd, styrelser, grupper etc.

*

komma med förslag på lämplig utbildning för de nytillträdda förtroendevalda efter valet
2002.

*

Gruppen föreslås bestå av en ledamot från varje i kommunfullmäktige representerat
parti (9 st).

*

Gruppen ska lämna förslag på nya arvoden under hösten. Dessa ska antas av
kommunfullmäktige senast vid decembersammanträdet 2001.

*

Förhandlingssekreterare Maj-Britt Larsson är sekreterare.

Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-06-14, § 107.
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Kommunstyrelsens beslut:
En politisk grupp tillsätts med syfte att
*

komma med förslag på hur nya arvoden och andra ersättningar ska se ut under nästa
mandatperiod.

*

att komma med förslag på hur representanter från organisationer och föreningar ska
ersättas som medverkar i olika råd, styrelser, grupper etc.

*

komma med förslag på lämpig utbildning för de nytillträdda förtroendevalda efter valet
2002.

*

Gruppen föreslås bestå av en ledamot från varje i kommunfullmäktige representerat
parti (9 st).

*

Gruppen ska lämna förslag på nya arvoden under hösten. Dessa ska antas av
kommunfullmäktige senast vid decembersammanträdet 2001.

*

Förhandlingssekreterare Maj-Britt Larsson är sekreterare.

Följande ingår i gruppen:
Lars Öfverström (m)
Eva Bertilsson-Styvén (s)
Mats Simonsson (kd)
Vilgoth Wilhelmsson (ka)
Robert Johansson (mp)
Gösta Andersson (sb)
Inga Olsson (c)
Emilio Cotroneo (v)
Gunnemar Olsson (fpl)
Sammankallande är Eva Bertilsson-Styvén.

____________________
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Dnr 97.247-148

INFORMATION OM EU-PROJEKTET LOREDEMO
Projektledarna för Eu-projektet LoReDeMo har lämnat in en rapport för arbetet under våren
2001.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
Ärendebeskrivning
Tillfällig anställning.
Anställningsbeslut.
Förköpsärenden 2000-11-01 – 2001-05-31.
Kommunstyrelsens beslut:
Delegationerna läggs till handlingarna.
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Dnr 01.136-045

TILLFÄLLIG LIKVIDITETSFÖRSTÄRKNING FÖR TJÖRNS BOSTADS
Ärendebeskrivning
Tjörns Bostads AB har för närvarande låg likviditet. Under sommaren kan bolaget komma i
behov av tillfällig likviditetsförstärkning. Kort upplåning kan därför bli aktuell.
Det mest ekonomiskt fördelaktiga för ”koncernen” Tjörns kommun är att bolaget lånar
beloppet av kommunen där tillgånglig likviditet finns.
Ekonomichefen Rune Olsson har skrivit en tjänsteskrivelse i ärendet.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-06-14, § 104.
Kommunstyrelsens beslut:
I avvaktan på koncernkonto inom koncernen Tjörn ges Tjörns Bostads AB möjlighet att av
Tjörns kommun låna upp till maximalt 1,5 Mkr till som längst 2001-09-15. Under löptiden
erlägger bolaget ränta motsvarande Stibor 90 dgr (f n ca 4,2 %).
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