
TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
Sammanträdesdatum  2020-04-30

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 – 12:15

Utses att justera Rosalie Sanyang (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2020-04-30

Paragrafer 112-115 (omedelbar justering)

Underskrifter Sekreterare _____________________________________________________________
Torbjörn Hall

Ordförande _____________________________________________________________
Martin Johansen (L) 

Justerare _____________________________________________________________
Rosalie Sanyang (S)  

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-04-30

Anslaget sätts upp 2020-04-30

Anslaget tas ner 2020-05-22

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift ____________________________________________________________
Torbjörn Hall
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M)
Rolf Persson (KD) tjänstgör för Magne Hallberg (KD)
George Strömbom (C)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Rosalie Sanyang (S)
Rikard Larsson (S)
Gert Kjellberg (TP)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Björn Möller (-)
Martin Johansson (SD)

Övriga närvarande Niklas Emilsson (L)
Erling Alsin (V)
Benny Halldin (S)
Anette Johannessen (S)
Magnus Gullbrandsson (TP)

Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Thelma Fredin, kommunjurist
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Jimmy Lundström, mark- och exploateringschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§112

Yttrande till miljödepartementet avsende Överklagande av  
Länsstyrelsens i Västra Götalands läns beslut om bildande av 
naturreservatet Björshuvudet

2016/615

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommunen yttrar sig till regeringen i ärende om överklagande av beslut om 
bildande av naturreservatet Björhuvudet (ärendenummer M2019/00663/Me) 
enligt upprättat förslag.

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

3. Paragrafen är omedelbart justerad.

Reservation
Tanja Siladji Dahne (MP) och Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. Reservationerna redovisas sist i 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
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 11 februari 2019 om bildande av 
naturreservatet Björshuvudet.  

Kommunen överklagade beslutet till regeringen och har nu, med anledning av att 
länsstyrelsen kommit in med ett yttrande i ärendet, getts möjlighet att inkomma med 
ett eget yttrande.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande, daterat till dagen för 
kommunstyrelsens sammanträde, där det framgår att kommunen vidhåller sin 
tidigare framförda inställning att beslutet i första hand ska upphävas och i andra 
hand begränsas till ett mindre geografiskt område. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen § 57 den 7 mars 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-09
Yttrande 2020-04-30
Kommunicering från Regeringskansliet 2020-03-18 med bilagor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottets 
förslag till beslut och ställer sig positiv till länsstyrelsens beslut om reservatsbildning.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) m.fl. förslag väljs.

Skriftlig reservation
Tanja Siladji Dahne (MP) reserverar sig enligt:

Miljöpartiet anser att länsstyrelsen beslut om bildandet av naturreservat av 
Björshuvudet följer Tjörns kommuns vision 2035, Havet, det öppna 
landskapet och kulturen är våra unika värden. Bildandet av naturreservatet 
är även ett steg i rätt riktning mot att uppfylla ett av de nationella 
miljökvalitetsmål med att skydda 17% av vår natur.

Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:

Jag anser kommunens yttrande är undermålig och inte tar fastslå de alla 
brister som Länsstyrelsen beslut innehåller.  Flera felaktigheter ifråga bl.a. 
om äganderätten och enskildas rättsskydd enligt EU-lagstiftningen, 
Miljöbalken tillåter inte de restriktioner som framkommer i Länsstyrelsens 
beslut har ej utretts överhuvudtaget av Länsstyrelsen vilket måste utredas 
av regeringen.

Länsstyrelsen har inte heller gjort en saklig utredning om avvägningar 
mellan enskilda och allmänna intressen. Det har inte tagits hänsyn till att 
allmänna intressen i denna även inbegriper kommunens intressen som 
företrädare för kommuninnevånarna, Länsstyrelsen har därför gjort en 
felaktig avvägning.

Mot bakgrund mot de alla brister som inte tillräckligt belyses i yttrandet så 
reserverar jag mig mot yttrandets innehåll.

Beslutet skickas till
Regeringskansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§113

Yttrande i mål F1180-19 Mark- och miljödomstolen avseende  
Höviksnäs  Vägförening m.fl. överklagande av Lantmäteriets beslut 
berörande Hövik ga:12 och ga:13

2019/151

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Yttrande i förvaltningsrättens mål nr F1180-19 i enlighet med upprättat förslag 
2020-03-25.

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationerna redovisas 
sist i 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
Pågående lantmäteriförrättning avseende genomförandet av Detaljplan Hövik 5:1 
beslutades i mars 2019. Förrättningen har överklagats av bland annat 
vägföreningen. Vägföreningens ombud har inkommit med komplettering, på 
tidigare yttrande, daterat 2020-03-23. Tidigare yttrande är daterat 2020-01-10 och 
där kommunen svarat i beslut KS 2020-02-06 § 30. Kommunen har beretts tillfälle 
att yttra sig över tilläggsyttrandet.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över handlingar i målet. 
Förvaltningen föreslår att Tjörns kommun begär att yttrar sig i målet i enlighet med 
upprättat förslag 2020-03-25.
Tidigare beslut
KS 2020-02-06 § 30, yttrande i mål F1180-19 Mark- och miljödomstolen avseende 
Höviksnäs Vägförening m.fl. överklagande av Lantmäteriets beslut berörande 
Hövik ga:12 och ga:13

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-08
Yttrande, förslag daterat 2020-03-25
Underrättelse i mål F 1180-19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Gert Kjellberg (TP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons förslag väljs.

Skriftlig reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:

Undertecknad reserverar sig mot beslut att inge yttrande.

Tjörns kommuns talan i dess yttrande är osakligt och vilseledande.

Kommunen saknar bl.a. given rätt att företräda enskilda fastighetsägare inom 
området. Mark & Miljödomstolen kan alltså inte gå till beslut i förevarande 
mål grundat på Tjörns kommuns talan i dess helhet.

Kommunstyrelsen är obehörig att föra bolagets talan.

Om bostadsbolaget har haft kostnader i rättsprocessen har inte sådana 
redovisats.

Tjörns kommunstyrelse saknar behörighet att anföra eller begära ersättning 
om rättegångskostnader för bostadsbolaget.

Detta innebär nämnden som fört en obehörig talan för bostadsbolaget kan inte 
begära att få ersättning för de kostnader nämnden har tagit på sig.

Gert Kjellberg Cyril Esbjörnsson

TJÖRNPARTIET

Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§114

Yttrande i mål F3452-19, Tjörns kommun ./. Rönnängs Brygga  
Samfällighetsförening  angående klandertalan enligt 
samfällighetslagen

2019/266

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommunen yttrar sig till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg i mål F3452-
19, Tjörns kommun ./. Rönnängs Brygga Samfällighetsförening angående 
klandertalan enligt samfällighetslagen, enligt upprättat förslag 2020-03-26. 

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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
Rönnängs Brygga samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen 
Rönnäng GA:8, vars ändamål är garage, hamnanläggning, sophus, förråd, 
kvartersgata, uteplats, dagvattenledningar, spillvattenledningar och fibernät, samt 
gemensamhetsanläggningen Rönnäng GA:9s vars ändamål är kajstråk, gångväg, 
lekplats och utomhusbelysning. 

Kommunen har hälften av andelarna i Rönnäng GA:9, men inga andelar i Rönnäng 
GA:8.

Vid kallelse till föreningsstämman (maj 2019) uppmärksammades i inkomst- och 
utgiftsstaten, att kostnader tillhörande Rönnäng GA:8 avseende lån (amortering och 
ränta) överlagts på Rönnäng GA:9. Kommunchefen närvarade på 
föreningsstämman, men stämman drog ut på tiden och kommunchefen var tvungen 
att avvika, men lämnade in en skriftlig reservation. Eftersom utgifts- och 
inkomststaten inte ändrades av stämman och kommunens reservation inte 
behandlades valde kommunen att stämma Rönnängs brygga Samfällighetsförening. 

Kommunen och föreningen har vidare under hösten 2019 fört dialog, men 
föreningen har inte lyckats presentera underlag som visar en korrekt och rättvisande 
kostnadsfördelning och därmed har kommunen gått vidare med målet.

Kommunen har tidigare inlämnat yttrande genom beslut i KS 2020-03-05 § 55. 

Därefter har föreningen inkommit med skrivelse som svar på yttrandet. Kommunen 
har nu förelagts att yttra sig i målet. Tjörn kommun väljer att göra så enligt bifogad 
skrivelse, yttrande i mål F3452-19, Tjörns kommun ./. Rönnängs Brygga 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samfällighetsförening angående klandertalan enligt samfällighetslagen, daterad 
2020-03-26.

Tidigare beslut
Överklagan av beslut från föreningsstämma i Rönnäng Brygga 
Samfällighetsförening 717914-2927, daterat 2019-07-04

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-08

Förslag till Yttrande i mål F3452-19, Tjörns kommun ./. Rönnängs Brygga 
Samfällighetsförening angående klandertalan enligt samfällighetslagen, daterat 
2020-03-26.

Föreläggande i mål F3452-19 Tjörns kommun ./. Rönnängs Brygga 
Samfällighetsförening
Målet gäller: klandertalan enligt samfällighetslagen (inhibition), daterat 2020-03-18.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen, Vänersborg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§115

Svar på remiss: Översiktsplan 2020 Stenungsunds kommun

2018/126

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Yttra sig enlighet med bifogat remissvar ”Tjörns kommuns yttrande över 
Stenungsunds kommuns översiktsplan”.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Barnkonventionen
Utifrån Tjörns kommuns barnchecklista görs bedömningen att beslutet inte får 
negativa konsekvenser för barn.

Sammanfattning
Stenungsunds kommuns översiktsplan (ÖP) har skickats på remiss där Tjörns 
kommun erbjuds att yttra sig över utställningshandlingen till Stenungsunds 
kommun. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande, 2020-04-30 som återfinns i sin 
helhet i bilagan ”Tjörns kommuns yttrande över Stenungsunds kommuns 
översiktsplan”.

Remissvaret innebär att kommunen generellt ställer sig positiv till Stenungsunds 
kommuns planförslag i sin helhet. 

Framför allt två synpunkter kvarstår. Den ena rör regionalt perspektiv på 
kommunikation och gäller placering av resecentrum. Den andra synpunkten gäller 
risksituation och skyddszoner kring industrin.

Tidigare beslut
KMSU 2018-05-09, § 114 
KS 2018-05-31, § 115 
SBN 2020-04-15, § 103

Samverkan
Remissvaret är utarbetat av översiktsplanerare på kommunens planavdelning inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen, och har granskats internt av miljöavdelning, VA-
avdelning, trafikavdelning, kommunledningskontor (säkerhet, beredskap, 
näringsliv), kultur- och fritidsförvaltning samt barn- och utbildningsförvaltning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjörns kommuns yttrande över Stenungsunds kommuns översiktsplan  
Översiktsplan del 1 - 2020-01-13
Översiktsplan del 2 - 2020-01-13
Översiktsplan del 3 - 2020-01-13
Utställningshandling samrådsredogörelse 2020-01-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till
Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan 
plan@stenungsund.se
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