
TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
Sammanträdesdatum  2020-01-09

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 15:00 – 19:03

Utses att justera Rikard Larsson (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2020-01-09

Paragrafer 1-2

Underskrifter Sekreterare _____________________________________________________________
Torbjörn Hall

Ordförande _____________________________________________________________
Martin Johansen (L) 

Justerare _____________________________________________________________
Rikard Larsson (S)  

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-01-09

Anslaget sätts upp 2020-01-09

Anslaget tas ner 2020-01-31

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift ____________________________________________________________
Torbjörn Hall
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L)
Bo Bertelsen (M) ersätter Lars Carlsson (M)
Magne Hallberg (KD)
Rolf Persson (KD) ersätter Magne Hallberg (KD)
George Strömbom (C)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Rosalie Sanyang (S)
Rikard Larsson (S)
Gert Kjellberg (TP)
Magnus Gullbrandsson (TP) ersätter Gert Kjellberg (TP)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Benny Halldin (S) ersätter Björn Möller (-)
Niklas Emilsson (L) ersätter Martin Johansson (SD)

§ 2
§ 1

§ 2
§ 1

Övriga närvarande Erling Alsin (-)
Magnus Gullbrandsson (TP)
Rolf Persson (KD)
Anette Johannessen (S)

§ 2
§ 2

Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Torbjörn Hall, kommunsekreterare

§ 2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen 2020-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Yttrande i mål 14670-19 laglighetsprövning enligt kommunallagen 
om att motion inte får väckas

2019/348

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommunen yttrar sig till förvaltningsrätten i Göteborg i mål om 
laglighetsprövning (mål nr 14670-19) enligt upprättat förslag 
2020-01-08.

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

3. Paragrafen är omedelbart justerad.

Reservation
Tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna och Tjörnpartiet reserverar sig mot 
beslutet och lämnar en skriftlig reservation, se slutet av paragrafen.

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

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 271 den 14 november 2019 att Gert 
Kjellbergs (TP) motion om ny kommunjurist för oppositionen inte får väckas. 
Beslutet har av motionären överklagats till förvaltningsrätten i Göteborg.

Förvaltningsrätten har i föreläggande begärt att kommunen svarar i målet.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande där det framgår att kommunen 
yrkar att förvaltningsrätten lämnar överklagandet utan bifall. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt 
upprättat förslag. 

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 271 den 14 november 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-08
Föreläggande från förvaltningsrätten 2019-12-02,
Förslag till yttrande 2020-01-08 inkl bilagor.

Jäv
Gert Kjellberg (TP) och Magne Hallberg (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen under 
ärendets behandling. Magnus Gullbrandsson (TP) och Rolf Persson (KD) träder in i 
deras ställe.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska 
besluta enligt förvaltningens förslag.

Rosalie Sanyang (S) yrkar avslag till förmån för den överklagande.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) m.fl. förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens förslag.
Nej- röst för Rosalie Sanyangs förslag.

Omröstningsresultat
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Rolf Persson (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Niklas Emilsson (L).
5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Magnus Gullbrandsson (TP), 
Cyril Esbjörnsson (TP), Benny Halldin (S).
Bo Bertelsens (M) m.fl. förslag väljs.

Skriftlig reservation
Tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna och Tjörnpartiet reserverar sig 
enligt nedan:

RESERVATION MOT ETT FELAKTIGT YTTRANDE

Motionen avser en fråga som enligt kommunallagen och kompetensfördelning 
mellan fullmäktige och nämndernas/kommunstyrelsen egentligen ingår i 
kommunstyrelsens mandat. Ledamoten har i motionen föreslagit att fullmäktige 
skall ge uppdrag till kommunstyrelsen att nämnden utreder behovet av utökning 
av juridisk kunnig personal inom kommunkansliet. Det framgår inte på något vis 
att fullmäktige skall besluta i en sakfråga att anställa personal utan det framgår 
utav motionen att kommunstyrelsen skall göra utredning inom dess 
ansvarsområde.

På sammanträdet förelåg det inga yrkande om att motionen skulle bifallas, avslås, 
avisas eller anses besvarad. Enligt det justerade protokollet så beslutade 
församlingen att motionen inte får VÄCKAS! Det har alltså inte skett en 
bedömning av själva sakfrågan utan fullmäktige har begränsat sin prövning till 
om motionen rent formellt får väckas eller ej.

Det är helt felaktigt det som framkommer i yttandet att kommunen anser att 
motionen blev avvisad eller avslagen av fullmäktige. Fullmäktige har beslutat att 
motionen inte får väckas. Det går inte att frångå innehållet i det justerade 
protokoll och i efterhand ersätta det med helt andra förhållanden än de som 
framkommer i protokollet.

Rättslig bakgrund

I enlighet med 4 kap. 19 § kommunallag (2017:725), KL, får varje ledamot i 
fullmäktige väcka motioner. Enligt 5 kap. 22 § andra punkten KL får ärenden i 
fullmäktige väckas av bl.a. en ledamot genom motion. Enligt 5 kap. 23 § KL ska 
fullmäktige besluta i ärenden som avses i 22 §. Av 5 kap. 26 § KL framgår att 
innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd 
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vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Enligt 5 
kap. 28 § KL ska styrelsen lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte 
någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.

I arbetsordningen ska enligt 5 kap. 72 § p. 8 KL regleras handläggningen av 
motioner, interpellationer och frågor. I Arbetsordningen framkommer under 30 § 
-En motion ska vara skriftlig och innehålla namn på den ledamot eller de 
ledamöter som står bakom motionen. Ämnen av olika slag får inte tas upp i 
samma motion. Det ska tydligt framgå vilket specifikt ämne motionen avser.

En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens expedition eller vid 
ett sammanträde med fullmäktige. Motion som lämnas in senast fredag kl 12.00 
veckan före kommunfullmäktiges sammanträde anmäls vid detta sammanträde. 
Senare inlämnad motion anmäls vid näst kommande fullmäktigesammanträde.

Den berörde ledamoten har rätt att väcka motioner och fullmäktige kan inte 
besluta att motioner inte får väckas. Fullmäktiges beslut strider mot 
kommunallagen samt fullmäktiges egen arbetsordning.

Undertecknade anser att överklagan skall bifallas då beslutet står i strid mot lag.

Cyril Esbjörnsson(TP) Rikard Larsson(S)

Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Göteborg.
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§2

Yttrande i mål 14787-19 laglighetsprövning enligt kommunallagen 
avseende kommunens ansvar för sättningsskador

2017/427

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommunen yttrar sig till förvaltningsrätten i Göteborg i mål om 
laglighetsprövning (mål nr 14787-19) enligt upprättat förslag 
2020-01-08.

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

3. Paragrafen är omedelbart justerad.

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

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade enligt § 193 den 31 oktober 2019 om kommunens 
ansvar för sättningsskador i Nordvik, Tjörns kommun. Beslutet har överklagats av 
fastighetsägarna   och  

Förvaltningsrätten har i föreläggande begärt att kommunen svarar i målet.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande där det framgår att kommunen 
yrkar att förvaltningsrätten lämnar överklagandet utan bifall. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt 
upprättat förslag. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 193 den 31 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-08
Föreläggande från förvaltningsrätten 2019-12-04,
Föreläggande från förvaltningsrätten 2019-12-30,
Förslag till yttrande 2020-01-08 inkl bilagor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt förvaltningens 
förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Göteborg.
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