
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-01-20 

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn  kl. 10:30 – 17:00 

Utses att justera Jan Berndtsson (S) § 1, Rikard Larsson (S) § 2  

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, 2021-01-21   

Paragrafer 1-2 

 
Underskrift  Sekreterare 

 
 Annie Frid 

 Ordförande 
 

 Rikard Larsson (S) § 1            Lars Carlsson (M) § 2 
 Justerare 

 
 Jan Berndtsson (S) § 1, Rikard Larsson (S) § 2  

 

 

 ANSLAG/ BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-20 

Anslaget sätts upp 2021-01-21 

Anslaget tas ner 2021-02-11 

Protokollets förvaring  Kommunhuset i Skärhamn 

Underskrift 
 

 Annie Frid 
 Utdragsbestyrkande 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-01-20 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Lars Carlsson (M)    § 2 
Rikard Larsson (S) 
Robert Johansson (M) ersätter Lars Carlsson (M) § 1 
Mats Johansson (L) ersätter Peter Andersson (L) 
Jörgen Myrberg (KD) 
Robert Mattsson (C) 
Urban Möller (-) 
Jan Berndtsson (S) 
Björn Sporrong (S) 
Stefan Wirtberg (S) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Björn Möller (-) ersätter Jenn Johansson (SD)   § 1 
Jenn Johansson (SD)    § 2 
 
 

Övriga närvarande Robert Johansson (M)    § 2 
Olle Wängborg (MP) 
Robert Berntsson (TP) 
Stellan Samsson (-) 
Björn Möller (-)    § 2 
Jeanette Lagervall (V) 
 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef 
Thelma Fredin, kommunjurist   § 1 
Annie Frid, nämndsekreterare 
Martin Lilja, enhetschef VA-avdelningen 
Urban Nilsson, byggchef 
Lina Johansson, miljöchef 
Pernilla Attnäs-Björk, detaljplanearkitekt  § 2 
Åsa Jönsson, planchef    § 2 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-20 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1 

Fastställande av tidigare beslut samt yttrande till 
förvaltningsrätten i Göteborg angående ingånget 
förlikningsavtal med If Skadeförsäkring 

2020/151 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1) Fastställa ordförandebeslutet från den 26 oktober 2020 samt 
samhällsbyggnadsnämndens beslut från den 9 december 2020 
om att ingå förlikningsavtal med If Skadeförsäkring AB, bilaga 1, 
och godkänna det av samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
undertecknade avtalet, bilaga 2.  

2) Yttra sig till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 16110-20 i 
enlighet med upprättat förslag, bilaga 3.   

3) Uppdra åt kommunjuristen Thelma Fredin att företräda 
kommunen vid Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 16110-20 . 

4) Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Reservation 
Cyril Esbjörnsson (TP) reserverar sig skriftligt vilket biläggs i slutet av 
paragrafen.  

Jäv 
Lars Carlsson (M) anmäler jäv och lämnar mötet medan ärendet 
behandlas på sammanträdet.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare, genom nämndens 
ordförande, beslutat att ingå förlikningsavtal med If Skadeförsäkring 
AB. Enligt avtalet skulle kommunen ersätta försäkringsbolaget för vissa 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-20 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kostnader som uppkommit med anledning av en översvämning på 
fastigheten Tjörn Svanvik 1:49.  

Ordförandebeslutet om att ingå förlikningsavtal har överklagats till 
förvaltningsrätten på den grunden att beslutet inte har varit av sådan 
brådskande karaktär att ordförande haft befogenhet att besluta i 
ärendet.  

I syfte att undanröja eventuella brister i handläggningen har 
Samhällsbyggnadsnämnden härefter genom beslut på 
nämndsammanträde den 9 december 2020, beslutat att ingå det aktuella 
förlikningsavtalet med If Skadeförsäkring AB. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut från den 9 december 2020 om att 
ingå förlikningsavtal har också överklagats till förvaltningsrätten bland 
annat med hänvisning till att samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
närvarat vid beslutet samt att han varit jävig. Vidare har det gjorts 
gällande att kommunjuristen Hans Blomqvist också varit jävigt och att 
han av den anledningen inte borde ha handlagt eller föredragit ärendet.  

Kommunens jurister har bedömt att den aktuella förlikningen besparar 
kommunen onödiga kostnader.  

För att undvika fortsatta processer i domstol och för att undanröja den 
eventuell osäkerhet som finns avseende beslutets laglighet fastställer 
samhällsbyggnadsnämnden de tidigare besluten och godkänner det 
ingångna förlikningsavtalet.  

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande deltar inte när beslutet fattas. 
Kommunjuristen Thelma Fredin har handlagt och föredragit ärendet.    

Då nämnden fastställt tidigare beslut och undanröjt den eventuella 
jävssituationen saknas det anledning för förvaltningsrätten att pröva 
det överklagade beslutet. Kommunen yttrar sig därför till domstolen 
och hemställer att målet skrivs av från vidare handläggning. 

Tidigare beslut 
Ordförandebeslut 2020-10-26, § 11  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-09, § 325 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-20 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförandebeslut, bilaga 1 
Förlikningsavtal, bilaga 2  
Förslag till yttrande, bilaga 3 
Föreläggande inkl. överklagande, Förvaltningsrätten i Göteborg 
aktbilaga 4 
Föreläggande från Förvaltningsrätten Göteborg i mål 15024-20 
inkl. överklagande av samhällsbyggnadsnämndens 
ordförandebeslut dat. 26 okt 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Urban Möller (-) och Jan Berndtsson (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.   

Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska 
avslå förvaltningens förslag till beslut, eftersom ansvaret för ärendet 
anses ligga kos kommunstyrelsen.  

Ordföranden prövar varje beslutspunkt för sig mot Cyril Esbjörnssons 
(TP) förslag om avslag.  

Beslutsgång för beslutspunkt 1 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut i beslutspunkt 1 
mot Cyril Esbjörnssons (TP) förslag och förvaltningens förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för förvaltningens förslag tillbeslut 

Nej- röst för Cyril Esbjörnssons förslag 

Omröstningsresultat 
8 Ja-röster, Björn Möller (-), Robert Johansson (M), Mats Johansson (L), 
Stefan Wirtberg (S), Jan Berndtsson (S), Urban Möller (-), Robert 
Mattsson (C), Jörgen Myrberg (KD) 

3 Nej-röster, Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Sporrong (S), Rikard Larsson 
(S)  

Förvaltningens förslag till beslut gällande beslutspunkt 1, väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-20 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång för beslutspunkt 2 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut i beslutspunkt 2 
mot Cyril Esbjörnssons (TP) förslag och förvaltningens förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för förvaltningens förslag tillbeslut 

Nej- röst för Cyril Esbjörnssons förslag 

Omröstningsresultat 
8 Ja-röster, Björn Möller (-), Robert Johansson (M), Mats Johansson (L), 
Stefan Wirtberg (S), Jan Berndtsson (S), Urban Möller (-), Robert 
Mattsson (C), Jörgen Myrberg (KD) 

3 Nej-röster, Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Sporrong (S), Rikard Larsson 
(S)  

Förvaltningens förslag till beslut gällande beslutspunkt 2, väljs. 

Beslutsgång för beslutspunkt 3 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut i beslutspunkt 3 
mot Cyril Esbjörnssons (TP) förslag och förvaltningens förslag väljs. 

Beslutsgång för beslutspunkt 4 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut i beslutspunkt 4 
mot Cyril Esbjörnssons (TP) förslag och förvaltningens förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Jag reserverar mig mot beslutet då beslut strider mot kommunallagens 
bestämmelser. Jag delar därför klagamdes uppfattning att nämnden 
saknar befogenhet att besluta inom de verskamheter & ärendetyper 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde område. Ärendet rör 
kommunens skyldigheter och rättigheter som markägare enligt 
fullmäktiges beslutade ansvarsområder åligger det kommunstyrelsen 
att besluta när det gäller kommunens fastigheter och markinnehav. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-20 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vare sig nämnden eller dess ordförande får såldes ej besluta om att 
skriva på avtal eller förlika sig då detta strider mot kommunallagen.  
Det yttrande som majoriteten i nämnden beslutat att inge till domstolen 
är således felaktigt och det saknas skäl att avskriva eller avisa 
överklagan.  
Cyril Esbjörnsson  
Tjörnpartiet 
 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-20 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2 

Förlängning av Delegationsordning av ärenden enligt 
lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 

2020/101 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förlänga Delegationsordning 
av ärenden enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen så länge lagen (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Sammanfattning 
En ny lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen har antagits av Riksdagen och trädde i kraft 1 juli 
2020. Vid det tillfället skulle lagen gälla till och med 31 december 2020. 
Riksdagen har den 9 december beslutat att förlänga lagen till och med 
den 31 maj 2021, vilket medför ett behov av att förlänga giltighetstiden 
för Delegationsordning av ärenden enligt lagen (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandebeslut § 2020/7 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-11 
Delegationsordning av ärenden enligt lagen (2020:526) om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Myrberg (KD) och Jan Berndtsson (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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