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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

§ 90

Övriga närvarande Anette Johannessen (S) § 91-92

Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Hans Blomqvist, kommunjurist
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90

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.

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
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.

Kommunen har tidigare avgett yttrande i målet i vilket kommunen motsatt sig talan. 
Med anledning av att Gert Kjellberg kommit in med nya handlingar i målet har 
kommunen återigen fått tillfälle att yttra sig. 

Förvaltningen har nu upprättat ett förslag till yttrande där det framgår att kommunen 
medger Gert Kjellbergs yrkande. Detta då det vid en närmare granskning av 
omständigheterna i målet har framkommit att det överklagade beslutet med största 
sannolikhet inte har kommit till på lagligt sätt. 

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

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 72 den 19 mars 2020
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 271 
Kommunstyrelsen 2020-01-09, § 1

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-10
Underrättelse från förvaltningsrätten med bilagor 2020-02-18 
Förslag till yttrande 2020-02-24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jäv
Gert Kjellberg (TP) och Magne Hallberg (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen under 
ärendets behandling. Benny Halldin (S) ersätter Gert Kjellberg (TP) och Anette 
Johannessen (S) ersätter Magne Hallberg (KD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag.

Protokollsanteckning
Tanja Siladji Dahne (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

Grunden till att vi ansåg att motionen ”Kommunjurist tillhjälplig den politiska 
oppositionen” inte fick väckas bottnar i att kommunfullmäktige har delegerat till 
kommunstyrelsen att besluta om tjänstemannaorganisationen inom 
kommunkansliet och därigenom också rätten att inrätta de tjänster som behövs. I 
och med den delegationen så kan kommunfullmäktige inte längre gå in och besluta 
om hur många jurister som ska anställas eller vad de ska arbeta med.

Man bör också ta i beaktning den externa samt interna revisors kritik som riktats 
till Tjörns kommuns politiker gällande arbetsmiljö för de tjänstepersoner som det 
innebär med den ökning av motioner som skett under förra och innevarande mandat 
period samt att påtala vikten av att motioner skall gälla arbete inom nämnder och 
fullmäktige.

Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Göteborg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§91

Yttrande i mål 15471-19 avseende motion från Gert Kjellberg (TP) 
om att be fastighetsägare inom kommunala VA-områden, som fått 
sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun, om ursäkt för 
bevattningsförbudet som infördes juli 2019

2019/365

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommunen yttrar sig till förvaltningsrätten i Göteborg i mål om 
laglighetsprövning (mål nr 15471-19) enligt upprättat förslag.

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

3. Paragrafen är omedelbart justerad.

Reservation
Tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig skriftlig vilket redovisas i 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 § 272 den 14 november 2019 att Gert 
Kjellbergs (TP) motion om att be fastighetsägare inom kommunala VA-områden, 
som fått sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun, om ursäkt för 
bevattningsförbudet som infördes juli 2019, inte får väckas. Beslutet har av 
motionären överklagats till förvaltningsrätten i Göteborg.

Kommunen har i tidigare yttrande bestridit Gert Kjellbergs talan.  
Förvaltningsrätten har med anledning av att Gert Kjellberg kommit in med 
ytterligare handlingar gett kommunen möjlighet att inkomma med ett yttrande i 
målet.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande där det framgår att kommunen 
vidhåller sin tidigare uppfattning att överklagandet ska lämnas utan bifall.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 73 den 19 mars 2020
Kommunfullmäktige, § 272 den 14 november 2019.
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Kommunstyrelsen 2020-04-02
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-10
Underrättelser från förvaltningsrätten 2020-02-21 samt 2020-02-25

Jäv
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. 
Benny Halldin (S) ersätter Gert Kjellberg (TP)

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Martin Johansson (SD) och Bo Bertelsen (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Rosalie Sanyang (S) och Magnus Gullbrandsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen 
ska besluta att yttra sig till förmån för den klagande.

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

Omröstningsresultat
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Bo 
Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).

5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (TP), Magnus 
Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-).

Lars Carlssons (M) m.fl. förslag väljs.

Skriftlig reservation
Magnus Gullbrandsson (TP) lämnar följande skriftliga reservation.

Av 5 kap. 23 samt 52-57 §§ kommunallagen framgår att ett ärende som väckts 
av en ledamot genom motion avgörs genom ett beslut i fullmäktige. 
Fullmäktige har möjlighet att vid sakprövning av en väckt motion besluta om 
bifall, avslag, avvisas eller om den skall anses besvarad. Av ovan paragrafer 
så framgår det att motionen även måste beredas. 

Kommunfullmäktige saknar alltså rättsliga möjligheter att inskränka en 
ledamots initiativrätt att väcka en motion och få denna utredd av berörda 
nämnder. 

Fullmäktige saknar också rättsliga möjligheter att kringgå beredningskraven 
av motionen. 

Fullmäktige kan inte neka att ett ärende väcks genom motion på annan grund 
än att ledamoten inte vara behörig att väcka ärende. Motionens innehåll eller 
utformning kan inte avgöra om den får  väckas, handläggas och beredas eller 
inte. 

Beredningsplikten (5 kap 26-34 §§ KL) har inte tillgodosetts. 

Iniativrätten kränkes, Beslutet står i strid mot arbetsordningens bestämmelser 
om iniativrätt. Fullmäktige har punktmarkerat en enskild ledamot och 
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Kommunstyrelsen 2020-04-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

retroativt i strid med kommunallagen återkallat iniativrätten för en enskild 
ledamot.

Då inte beredningskravet mm har tillgodosetts så strider beslutet mot 
kommunallagens bestämmelser och skall därmed upphävs.

Det skall också nämnas att ledamoten Magne Hallberg (KD) närvarande trots 
att beslutet om yttrande till domstolen berör hans dotter Martina 
Gullbrandsson. Magne Hallberg skulle därmed ha lämnat sammanträdet under 
ärendets handläggning och beslut

Jag anser att nämndens beslut om yttrande är felaktigt och att 
förvaltningsrätten skall bifalla överklagan i dess helhet.

Magnus Gullbrandsson (TP)

Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Göteborg
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§92

Yttrande i mål 3098-20 laglighetsprövning enligt kommunallagen 
avseende justering av VA-taxan

2019/417

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommunen yttrar sig till förvaltningsrätten i Göteborg i mål om 
laglighetsprövning (mål nr 3098-20) enligt upprättat förslag.

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

3. Paragrafen är omedelbart justerad.

Reservation
Tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig skriftlig vilket redovisas i slutet av 
paragrafen.

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
Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2020 § 35 att anta ny va-taxa. 
Beslutet har av Gert Kjellberg 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 
motsätter sig Gert Kjellbergs yrkande. 

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

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 35 den 20 februari 2020

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-20
Överklagandet, 2020-03-05
Föreläggande från förvaltningsrätten 2020-03-19 
Förslag till yttrande 2020-03-20 med bilagor
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Kommunstyrelsen 2020-04-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jäv
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. 
Benny Halldin (S) ersätter Gert Kjellberg (TP)

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Martin Johansson (SD) och Magne Hallberg (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag.

Rosalie Sanyang (S) och Magnus Gullbrandsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen 
ska besluta att yttra sig till förmån för den klagande.

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

Omröstningsresultat
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Bo 
Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).

5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (TP), Magnus 
Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-).

Lars Carlssons (M) m.fl. förslag väljs.

Skriftlig reservation
Magnus Gullbrandsson (TP) lämnar följande skriftliga reservation.

Undertecknad reserverar sig mot beslut att inge yttrande.

Yttrandet är felaktigt och missvisande då ordförande har trots kommunala 
regelverk samt bestämmelser i kommunallagen bestämmelser felaktigt 
beslutat att flera ledamöter inte får tjänstgöra vid det berörda ärendet samt ej 
vid det fortsatta sammanträdets resterande ärenden. 

Bestämmelserna i 5 kap. 20 § KL är inte tillämpliga då berörda ledamöter 
samt ersättare inte har avbrutit deras tjänstgöring. Fullmäktiges ordförande 
har misstolkat KL bestämmelser och kränkt enskildas ledamöters rätt att 
deltaga vid sammanträdet.

Tjörns kommun har struntat i att reda ut kostnader för V/A kollektivet och 
istället maskerat ett olaga stöd till ett enskilt bolag. Detta har skett genom att 
dölja faktiska kostnader för hantering av bolagets produktionsvatten genom 
den nu antagna VA-taxan. Genom taxan så får övriga enskilda hushåll och 
näringsidkare anslutna till det kommunala avloppet betala kostnader som 
bolaget enligt lag skall bära.

Beslutet om VA taxan med dess innehåll strider mot lagstiftning då 
självkostnadsprincipen kringgås. Detta krav på de enskilda anslutna till 
anläggningen skall erlägga avgifter som baseras självkostnad framkommer i 
både kommunallagen och Vattentjänstlagen.

Det är fråga om ett olaga stöd till det enskilda bolaget.
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Därmed strider det överklagade beslutet mot Kommunallag (2017:725) kap. 
13 bestämmelser och skall upphävas.

Därmed strider det överklagade beslutet mot Kommunallag (2017:725) kap. 
13 bestämmelser och skall upphävas. 

Magnus Gullbrandsson (TP)

Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Göteborg
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