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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-08

Beslutande

Martin Johansen (L), ej § 24
Peter Andersson (L)
Lars Carlsson (M)
Björn Möller (M)
Filip Gollungberg (M)
Susanne Landgren (M)
Roland Flyckt (KD)
Jörgen Myrberg (KD), § 24
Azar Hedemalm (MP)
Anders Helling (MP)
Benny Andersson (S), ej § 24
Jeanette Lagervall (S)
Benny Halldin (S)
Claes Jansson (S)
Nils Lackfors (S)
Leif Göbel (S), § 24
Gert Kjellberg (TP)
Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande

Håkan Bergstam (M)
Inger Forsberg Bergstam (M)
Robert Johansson (M)
Christer Wrangsten (V)
Magnus Gullbrandsson (TP)
Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-08
§ 20

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändring:
Tillägg:
-

Personalpolitik

Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att ärende 8, Fråga om arrende på Koholmen 1:1
(Solviken), ska utgå från sammanträdet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska utgå från sammanträdet eller kvarstå på
dagordningen och finner att det ska kvarstå.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-08
§21

Svar på motion från Benny Andersson (S) angående aktivt värvande
av räddningstjänstpersonal (RIB) inom Tjörns kommun.
2017/421
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att inhämta synpunkter från
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en motion enligt följande:
”Aktivt värvande av räddningstjänstpersonal (RIB) inom Tjörns kommun.
Bakgrund:
Tjörn kan glädja sig åt en positiv befolkningsutveckling. Fler tjörnbor innebär ökat
behov av personalrekrytering till kommunala verksamheter och fler bostäder av
olika slag. Men det ställer också ökade krav på räddningstjänsten för att leva upp till
en trygg och säker kommun.
Tjörn har sedan årsskiftet 2017 ingått i ett gemensamt Räddningstjänstförbund,
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF), med Stenungsunds och Lilla
Edets kommuner. Det är ett nytt samarbete som varsamt måste utvecklas i samråd
och respekt för varandras både ekonomi och behov. Det innebär inte att Tjörns
kommun kan luta sig tillbaka i tron om att vi nu säkrat en effektiv och trygg
Räddningstjänst för all framtid.
Så här ser situationen ut i dagsläget när det gäller anställningsform för
räddningstjänstpersonal.
Heltid



Tjörn
Stenungsund



Lilla Edet

7
7
10

Deltid (RIB) *med minst 25%
sysselsättningsgrad
32 (- 8)
28 (- 2)
28 (- 2) finanserade via industriavtal
16

* Räddningstjänstpersonal i beredskap /RIB) dvs deltidsanställd personal.
Inom alla områden har SBRF mycket svårt att få RIB-personal på dagtid (mån-fre)
då flertalet särskilt på Tjörn och Lilla Edet jobbar utanför kommunen, inom
Stenungsund börjar SBRF få dessa problem dagtid men också övrig tid, då fler
söker nya boenden söder om samhället, mot Kode och Jörlanda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-08

Mot den bakgrunden är det viktigt att Tjörns kommun i aktiv samverkan med SBRF
gör vad kommunen kan för att underlätta rekrytering av RIB-personal.
Räddningstjänstpersonal i beredskaps betydelse och vikt kan inte nog framhållas för
att trygga personalförsörjningen i framtiden. Alternativet, en heltidsstyrka är för en
kommun som vår ekonomiskt orimlig under överblickbar tid.
Tjörns kommun med sina 1 200 anställda är den störste arbetsgivaren inom
kommunen. Vi bör i samverkan med SBRF snabbt undersöka hur vi
(1) bland våra medarbetare kan stimulera fler att överväga att bli en del av
räddningstjänsten och
(2) hur vi i samverkan med det lokala näringslivet kan få fler att tänka sig ställa
upp.
Vår grannkommun, Orust, går nu ut med annonser mm för att på ett aktivt och
attraktivt sätt försöker upplysa om hur man kan bli en del av Räddningstjänsten
samt vikten av det. Kanske kan vi dra nytta av deras arbete också.
Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad på att:




Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i samverkan och dialog med
SBRF inventera och komma med konkreta förslag för att underlätta
rekryteringsarbetet och/eller utbildningsprogram för att erbjuda passande
kommunalt eller privat anställda arbete som räddningstjänstpersonal i
beredskap.
Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av sitt arbete
i denna fråga senast under januari månad 2018.”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 6 den 25 januari 2018,
Kommunfullmäktige, § 140 den 21 september 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 november 2017,
Motion den 27 augusti 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att
inhämta synpunkter från Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-08
§22

Svar på remiss: Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot
olyckor
2017/754
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande
2018-01-12.
Sammanfattning
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har tagit fram ett förslag till nytt
handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor. Innan förslaget beslutas av
förbundsstyrelsen ges Tjörns kommun möjlighet att komma med kommentarer och
synpunkter. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med
upprättat tjänsteutlåtande.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 7 den 25 januari 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 januari 2018,
Missiv den 21 december 2017,
Förslag till nytt handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-08
§23

Svar på revisionsrapport: Granskning av kommunens
flyktingmottagande och integration
2017/663
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionens rekommendationer i enlighet med
upprättat tjänsteutlåtande 2018-01-18.
Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist
i paragrafen.
Sammanfattning
E & Y har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens hantering av
flyktingmottagande och integration. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Syftet med granskningen har
varit att granska om mottagandet av och stödet till nyanlända och ensamkommande
barn är ändamålsenligt och om samverkan fungerar på ett tillfredsställande sett.
Med anledning av granskningen har revisionen lämnat ett antal rekommendationer
till kommunstyrelsen. Förvaltningen har tagit del och kommenterar dem i aktuellt
tjänsteutlåtande.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 9 den 25 januari 2018,
Kommunfullmäktige, § 183 den 16 november 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 18 januari 2018,
Följebrev till kommunstyrelsen,
Revisionens granskning av kommunens flyktingmottagande och integration.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.
Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:
”Undertecknad reserverar sig mot beslutet då det bl.a. kommunstyrelsen inte redogör
varför det har tagits beslut och givits uppdrag i styrgruppen för migration.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-08
Kommunstyrelsen har också tidigare avvisat min begäran om att reda ut vad som
skett i styrgruppen för migration.
Jag anser att kommunstyrelsens majoritet vill dölja att flera av ledamöterna har
deltagit i beslutsfattande i styrgruppen för migration trots att inte denna grupp har
kommunalrättsligt stöd att fatta beslut etc.
Revisionsrapporten innefattat kraftig kritik mot att beslut har tagits samt att
styrgruppen inte återrapporterat till kommunstyrelsen vad den sysslat med.
Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) har deltagit i styrgruppen som
representant för kommunstyrelsen. Trots att kommunstyrelsen har beslutat att
återrapportering skall ske till nämnden så har inte Martin Johansens sett till att
återrapportering skett under ett och ett halvt års tid.
Martin Johansens agerande är ytterst anmärkningsvärt och han har agerat i strid mot
kommunstyrelsens beslut trots att han är nämndens ordförande.
Fullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) har också deltagit i styrgruppens
beslutsfattande trots att styrgruppen inte kan utgöra ett beslutsfattande organ.
Kommunstyrelsen har förtjänar stark kritik för dess agerande.
Jag anser att kommunrevisionen inte kan rekommendera att bevilja styrelsens
ansvarsfrihet!
Med anledning av att ovan redovisade förhållanden så reserverar jag mig mot
kommunstyrelsens beslut.
Skärhamn 2018-02-09
Gert Kjellberg”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-08
§24

Fråga om arrende på Koholmen 1:1 (Solviken)
2012/227
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Notera informationen.
2. Inget arrendekontrakt upprättas med

.

Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist
i paragrafen.
Sammanfattning
Med anledning av förvaltningsrättens dom i mål nr 10443-16 avseende
kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 176, har aktuellt ärende lyfts för ny
behandling. I aktuellt område utreds förutsättningar för att anlägga en kommunal
småbåtshamn. Parallellt med detta sker även en allmän översyn av
arrendeförhållanden på samtliga kommunala vattenområden. Mot den bakgrunden
föreslår arbetsutskottet att inget arrendekontrakt upprättas med
.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 10 den 25 januari 2018,
Kommunstyrelsen, § 220 den 3 november 2016,
Kommunstyrelsen. § 176 den 8 september 2016.
Beslutsunderlag
Dom i mål nr 10443-16 laglighetsprövning enligt kommunallagen,
kommunstyrelsens beslut 8 september 2016, § 176.
Jäv
Martin Johansen (L) och Benny Andersson (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under
ärendets behandling.
Lars Carlsson (M) går in som ordförande under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) och Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottets förslag
till beslut.
Thord Jansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång 1
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska
avgöras idag.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Björn Möllers (M) och Benny Halldins (S) förslag mot Gert
Kjellbergs (TP) förslag. Björn Möllers (M) och Benny Halldins (S) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Björn Möllers (M) och Benny Halldins (S) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
14 Ja röster, Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M), Björn Möller (M),
Filip Gollungberg (M), Susanne Landgren (M), Roland Flyckt (KD),
Jörgen Myrberg (KD), Azar Hedemalm (MP), Anders Helling (MP),
Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Claes Jansson (S), Nils Lackfors (S),
Leif Göbel (S).
1 Nej-röst, Gert Kjellberg (TP).
1 avstår, Thord Jansson (SD).
Björn Möllers (M) och Benny Halldins (S) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:
”Undertecknad reserverar sig mot beslutet då det bl.a. saknas en formell ansökan från
den berörde kommuninnevånaren.
Kommunstyrelsen har uppenbart genom beslutet struntat i likabehandling av
kommuninnevånare i samma situation. Kommunstyrelsens majoritet agerar mot
utslaget i Uddevalla Tingsrätt. Kommunen återkallade kraven mot
kommuninnevånaren samt har av domstolen förelagts att ersätta kommuninnevånaren
juridiska kostnader.
Det strider mot kommunallagen att kommunstyrelsen beslutat att berörd person inte
skall kunna erbjudas arrende.
Det som framkommer är istället att kommunstyrelsen beslutat att neka generellt en
möjlighet till arrende oavsett avtal samt ett sådants avtals innehåll. Detta eftersom
förhandlingar i Tingsrätten är avslutade.
Det framkommer att kommunen utreder om det kan anläggas en båthamn i området
mot denna bakgrund ter det sig oerhört kränkande för den berörde personen att inte
kommunen har tagit ett generellt beslut att inte erbjuda det stora antalet övriga
båtägare arrende.
Jag vill påtala att beslutet om att utreda en båthamn i området inte har vunnit laga
kraft trots detta verkställer Tjörns kommun dess beslut om utreda båthamn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Eftersom ingen specifik ansökan fanns för godkännande utav kommunstyrelsen får
det därmed anses att nämnden beslut innebär att kommuninnevånaren skall nekas
arrende generellt.
Ett sådant beslut strider mot likställighetsprincipen och grundlagen etc. Det är alltså
frågan om direkta hämndåtgärder mot den berörde personen, vilket jag tar kraftigt
avstånd från.
Kommunstyrelsen ledamöter saknade kunskap om händelse förloppet i fråga om
Tingsrättens avgörande. Detta beror bl.a. på att ledamöterna saknar kompetens att
förstå frågan och därför majoriteten reagerar på direkta hämndkänslor mot den
enskilde.
Med anledning av att ovan redovisade förhållanden så reserverar jag mig mot
kommunstyrelsens beslut.
Skärhamn 2018-02-09
Gert Kjellberg”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-02-08
§26

Fördelning av tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga
asylsökande m.fl.
2017/462
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det tillfälliga tvååriga kommunbidraget fördelas enligt
följande:
50 % tilldelas socialnämnden.
50 % tilldelas Agapes Vänner i form av föreningsbidrag med följande villkor:
-

En formell ansökan ska inkomma till kommunstyrelsen.
En redovisning av bidraget ska inges till kommunstyrelsen.

Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist
i paragrafen.
Sammanfattning
I regeringens höständringsbudget 2017 fastställdes att 390 mkr, och 195 mkr år
2018 ska gå till kommunerna för att kunna låta ensamkommande barn som hinner
fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. Det tillfälliga
kommunbidraget har fördelats genom en fördelningsnyckel. Fördelningen av
bidraget baserar sig på hur många ensamkommande unga i målgruppen som var
boende i kommunen den 30 juni 2017. Det är upp till varje kommun att avgöra hur
det tillfälliga bidraget ska användas. Tjörns kommun har tilldelats 980 721 kronor
för 2017 och 490 360 för 2018.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 20 den 25 januari 2018,
Socialnämnden, § 16 den 24 januari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 199 den 19 oktober 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att det tillfälliga tvååriga
kommunbidraget fördelas enligt följande:
50 % tilldelas socialnämnden.
50 % tilldelas Agapes Vänner i form av föreningsbidrag med följande villkor:
Justerandes sign

En formell ansökan ska inkomma till kommunstyrelsen.
En redovisning av bidraget ska inges till kommunstyrelsen.
Utdragsbestyrkande
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Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att det tillfälliga
tvååriga kommunbidraget fördelas enligt följande:
50 % tilldelas ideella organisationer.
50 % tilldelas Agapes Vänner i form av föreningsbidrag med följande villkor:
-

En formell ansökan ska inkomma till kommunstyrelsen.
En redovisning av bidraget ska inges till kommunstyrelsen.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå Björn Möllers (M) och
Benny Anderssons (S) förslag till beslut.
Beslutsgång 1
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och Björn Möllers (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Björn Möllers (M) förslag blir huvudförslag. Motförslag ska
utses.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Benny Anderssons (S) förslag mot Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Benny Anderssons (S) förslag väljs.
Omröstnings begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
12 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M),
Björn Möller (M), Roland Flyckt (KD), Anders Helling (MP), Benny Andersson (S),
Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Claes Jansson (S), Nils Lackfors (S),
Thord Jansson (SD).
1 Nej-röst, Gert Kjellberg (TP).
3 avstår, Filip Gollungberg (M), Susanne Landgren (M), Azar Hedemalm (MP).
Benny Anderssons (S) förslag väljs till motförslag.
Beslutsgång 3
Omröstning har begärts mellan Björn Möllers (M) huvudförslag och Benny
Anderssons (S) motförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Björn Möllers (M) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
10 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M),
Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Susanne Landgren (M),
Roland Flyckt (KD), Azar Hedemalm (MP), Anders Helling (MP),
Thord Jansson (SD).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S),
Claes Jansson (S), Nils Lackfors (S).
1 avstår, Gert Kjellberg (TP).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skriftlig reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:
”Undertecknad reserverar sig mot beslutet då det bl.a. det strider mot
kommunallagens bestämmelser.
Kommunstyrelsen saknar befogenhet i given beslutsrätt att överhuvudtaget ge bidrag
till föreningen Agapees vänner.
Trots detta anser sig nämndensledamöter ha beslutsrätt.
Kommunstyrelsen medvetet tar beslut som strider mot kommunallagens
bestämmelser.
Detta beror på att nämndens ledamöter saknar kompetens och en vilja att reda ut vad
de får syssla med inom kommunalt beslutsfattande.
Bara för att en fråga som berör hantering av personer som söker asyl i Sverige så kan
inte kommunstyrelsen ledamöter agera på rena personliga känslor utan som jag
redogjorde på nämndens sammanträde så måste kommunallagens bestämmelser
följas.
Med anledning av att ovan redovisade förhållanden så reserverar jag mig mot
kommunstyrelsens beslut.
Skärhamn 2018-02-09
Gert Kjellberg”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-02-08
§27

Anmälan av delegeringsbeslut
2018/2
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de redovisade delegeringsbesluten.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut
ska redovisas till Kommunstyrelsen
Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad
delegation. Vid dagens sammanträde föreligger redovisning enligt följande:
Kommunchef:
Avtal avseende Tekniska konsulter – Besiktning Sprängning schakt,
Påskriven uppsägning av hyresavtal,
Påskriven uppsägning av hyresavtal,
Beslut om vidaredelegering till ekonomichef Johan Lindén,
Beslut ang ansökan om att få köpa del av fastigheten, Tjörn Nordvik 1:284,
Påskrivet yttrande om skottlossningstillstånd,
Påskrivet yttrande gällande ansökan om tillstånd för bilträff/ utställning under
Träbåtsfestivalen den 6-7 juli,
Ansökan Statens personadressregister.
Ekonomichef:
Delegationsbeslut omsättning lån 95311 undertecknat.
Tf mark- och exploateringschef:
Jordbruksarrende gällande, Svanvik 2:16,
Undertecknat arrendeavtal,
Undertecknat arrendeavtal,
Undertecknat arrendeavtal,
Undertecknat arrendeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande:
Ordförandebeslut: Yttrande i mål 14116-17 avseende styrgrupp för migration den 10
mars 2016 angående Hav och logi (planerat HVB-hem),
Ordförandebeslut: Yttrande i mål 12655-17 avseende kommunstyrelsens beslut 201711-02, § 181,
Signerat ordförandebeslut KUSTO-gemensamt yttrande inkl bilaga,
Signerat Ordförandebeslut, Yttrande Remiss Ny zonstruktur Västtrafik inkl bilaga.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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2018-02-08
§28

Information från GR - Utbildningsgruppen
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Thord Jansson (SD) återrapporterar från senaste styrgruppsmötet för
utbildningsgruppen på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-08
§29

Personalpolitik
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Christer Wrangsten (V) har i kommunstyrelsen lyft frågeställningar angående ett
personalärende som uppmärksammats medialt. Ann-Britt Svedberg, kommunchef,
informerar om hanteringen av ärendet.
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