TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2016-01-28

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 – 17:00

Utses att justera

Benny Andersson (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, 2016-01-28
Paragrafer

26-28

Underskrifter Sekreterare

_____________________________________________________________
Kajsa Cardevik

Ordförande

_____________________________________________________________
Inga-Lill Hast (M)

Justerare

_____________________________________________________________
Benny Andersson (S)

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-01-28

Anslaget sätts upp

2016-01-29

Anslaget tas ner

2016-02-19

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift

____________________________________________________________
Kajsa Cardevik
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-28

Beslutande

Inga-Lill Hast (M)
Mike Hansson (M)
Miia Vuolama (M)
Lennart Rosén (M)
Anders Wernesten (L)
Roland Flyckt (KD)
Jörgen Myrberg (KD)
Robert Johansson (MP)
Mats Kristensson (C)
Benny Andersson (S)
Jeanette Lagervall (S)
Benny Halldin (S)
Gunilla Nordberg (S)
Teresa Meneses Vergara (V)
Gert Kjellberg (TP), ej §§ 27-28
Magnus Gullbrandsson (TP), ej § 26
Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande

Azar Hedemalm (MP)
Emelie Holgersson (C)
ThomasJakobsson (SD), ej § 27
Johan Fritz, kommunchef
Mats Mikulić, kommunjurist
Kajsa Cardevik, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-28
§ 26

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen utan ändringar.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-28
§ 27

Yttrande i mål om laglighetsprövning avseende beslut om Skola 2025
(KF § 212)
2015/236
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Notera att barn- och utbildningsnämnden i § 8 den 21 januari 2016 beslutat
ställa sig bakom förslaget till yttrande.
2. Yttra sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag.
3. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Inga-Lill
Hast.
4. Paragrafen är omedelbart justerad.
Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas
sist i paragrafen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 (§ 212) enligt följande:
1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med 2016-07-01.
2. Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och
utbildningsnämnden.
3. Därmed avslutas ärendet Skola 2025.
Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att yttra sig över Thomas Jakobssons
mfl. överklagan i mål nr 95-16. Förslag till yttrande har upprättats av förvaltningen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 9 den 28 januari 2016
Barn- och utbildningsnämnden, § 8 den 21 januari 2016
Kommunfullmäktige, § 212 den 10 december 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 19 januari 2016
Anmodan om yttrande den 7 januari 2016
Förslag till yttrande den 19 januari 2016
Jäv
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets
behandling.
Robert Johansson (MP) yrkar att Thomas Jakobsson (SD) är jävig i ärendet.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-28

Benny Andersson (S) yrkar att Thomas Jakobsson (SD) inte ska anses vara jävig.
Beslutsgång jäv
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johanssons (MP) förslag väljs.
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Robert Johanssons (MP) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
9 ja-röster, Anders Wernesten (L), Inga-Lill Hast (M), Mike Hansson (M), Miia
Vuolama (M), Lennart Rosén (M), Roland Flyckt (KD), Jörgen Myrberg
(KD) Robert Johansson (MP) och Mats Kristensson (C)
7 nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Gunilla
Nordberg (S), Teresa Meneses Vergara (V), Magnus Gullbrandsson (TP)
och Thord Jansson (SD)
Kommunstyrelsen anser att Thomas Jakobsson (SD) är jävig i ärendet och han lämnar
salen under ärendets behandling.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:39-16:44.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Wernesten (L) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägg av ny punkt 1:
”Det noteras att barn- och utbildningsnämnden i § 8 den 21 januari 2016 beslutat
ställa sig bakom förslag till yttrande.”
Benny Andersson (S) yrkar avslag till förslaget till yttrande med följande motivering:
”Det förefaller att skälet till att barn- och utbildningsnämnden nu ovanligtvis ska
yttra sig, är att man nu är medveten om att man inte följt kommunallagen.
Uppenbarligen har klaganden rätt att kommunallagen inte har följts inför beslutet att
lägga ner Långekärrs skola/förskola. Barn- och utbildningsnämnden har till exempel
aldrig föreslagit eller fattat beslut om nedläggning av Långekärrs skola/förskola.”
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Anders Wernestens (L) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Anders Wernestens (L) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
9 ja-röster, Anders Wernesten (L), Inga-Lill Hast (M), Mike Hansson (M), Miia
Vuolama (M), Lennart Rosén (M), Roland Flyckt (KD), Jörgen Myrberg
(KD) Robert Johansson (MP) och Mats Kristensson (C)
7 nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Gunilla
Nordberg (S), Teresa Meneses Vergara (V), Magnus Gullbrandsson (TP)
och Thord Jansson (SD)
Anders Wernestens (L) förslag väljs.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-28

Skriftlig reservation
Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig enligt följande:
”Undertecknad reserverar sig mot beslutet att godkänna det yttrande som nu skall in
ges till Förvaltningsrätten i Göteborg. Då fullmäktige i strid mot kommunallagen har
beslutat att lägga ner Långekärrs skola juli 2016.
Ett flertal allvarliga beredningsfel har skett inom kommunen rörande ärendet
SKOLA 2025 och dess tre olika frågor. Däribland nedläggningen av Långekärrs
skolan.
Kungörelse och kallelse ger en felaktig beskrivning av de frågor som beslutades på
fullmäktiges sammanträde den 10 dec 2015. Besluten är därmed icke lagliga.
Beredningskraven i kommunallagen har förbigåtts då berörda nämnder inte fått
möjlighet att bereda nedläggning av Långekärrs skola.
Då fullmäktiges beslut strider mot lag tar undertecknad avstånd från både beslutet att
lägga ner skolan samt det det felaktiga yttrande som kommunen nu skall inge till
domstolen.”
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter tillhörande (S) lägger protokollsanteckning enligt följande:
”Socialdemokraterna vill på detta sätt foga till protokollet den sakupplysning som
kommunchef Johan Fritz informerade om under mötet, att inte eleverna varit med i
den konsekvensanalys som genomfördes inför beslutet (se bilaga 18).
Vi vill med denna protokollsanteckning peka på att man på detta sätt grovt åsidosatt
såväl Arbetsmiljölagen som Barnkonventionen.
Arbetsmiljölagen gäller för såväl personal som elever: Att elevombud inte fått
medverka i genomförandet av konsekvensanalysen och att elevernas förändrade
risker bedömts innan beslut strider tydligt mot Arbetsmiljölagens intentioner.
Tjörns kommun har aktivt beslutat att följa Barnkonventionen. En av
Barnkonventionens punkter är att man innan beslut skall besvara frågan:
”Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats?”
Detta är något som tydligen inte gjorts i detta ärende.”

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-28
§ 28

Yttrande, laglighetsprövning uppsägning av arrende på del av
Nötersäter 1:311
2014/110
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttra sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag.
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Inga-Lill
Hast.
3. Paragrafen är omedelbart justerad.
Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande (S) och Theresa Meneses (V) reserverar sig till
förmån för Benny Anderssons (S) yrkande.
Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas
sist i paragrafen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-26 om yttrande i mål om laglighetsprövning
avseende beslut om uppsägning av arrendeavtal. Gert Kjellberg har nu yttrat sig
över det som kommunens anfört.
Förvaltningsrätten ger nu kommunen möjlighet att yttra sig över det som Gert
Kjellberg har anfört i mål om laglighetsprövning, avseende delegationsbeslut om
uppsägning av arrendeavtal 2015-06-22
(dnr 2014/110-261).
Förslag till yttrande har upprättats av förvaltningen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 10 den 28 januari 2016
Kommunstyrelsen, § 243 den 26 november 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 20 januari 2016
Underrättelse 2016-01-12
Förslag till yttrande 2016-01-20
Jäv
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets
behandling.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-28
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Wernesten (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Benny Andersson (S) yrkar avslag till förslaget till yttrande med följande motivering:
”Det förefaller att skälet till att barn- och utbildningsnämnden nu ovanligtvis ska
yttra sig, är att man nu är medveten om att man inte följt kommunallagen.
Uppenbarligen har klaganden rätt att kommunallagen inte har följts inför beslutet att
lägga ner Långekärrs skola/förskola. Barn- och utbildningsnämnden har till exempel
aldrig föreslagit eller fattat beslut om nedläggning av Långekärrs skola/förskola.”
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Anders Wernestens (L) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Anders Wernestens (L) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
9 ja-röster, Anders Wernesten (L), Inga-Lill Hast (M), Mike Hansson (M), Miia
Vuolama (M), Lennart Rosén (M), Roland Flyckt (KD), Jörgen Myrberg
(KD) Robert Johansson (MP) och Mats Kristensson (C)
7 nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Gunilla
Nordberg (S), Teresa Meneses Vergara (V), Magnus Gullbrandsson (TP)
och Thord Jansson (SD)
Anders Wernestens (L) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig enligt följande:
”Undertecknad reserverar sig mot beslutet att godkänna det yttrande som nu skall in
ges till Förvaltningsrätten i Göteborg.
Martin Johansen kan ha agerat utan stöd i kommunstyrelsen delegation samt i lag då
han personligen utan att sammankalla kommunstyrelsen tagit beslut om
arrendeavtalets upphörande. Detta kan innebära att han själv är ansvarig.
Kommunen påstår felaktigt i dess yttrande dessutom att kommunen har utfört
besiktningar av den flytande restaurangen några såda besiktningar har inte utförts av
vare sig kommunen eller Martin Johansen. Handlingar såsom protokoll m.m. över
sådan påstådda besiktningar saknas och finns inte arkiverade inom kommunen.
Martin Johansen kan ha agerat olagligt mot den berörda näringsidkaren.
Då Martin Johansen agerande kan strida mot lag tar undertecknad avstånd från både
det Martin Johansen beslut samt det felaktiga yttrande som kommunen skall inge till
domstolen.”
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