TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-10

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 – 18:30

Utses att justera

Björn Möller (-) fd (M)

Justeringens plats och datum 2019-01-10
Paragrafer

12

Underskrifter Sekreterare

_____________________________________________________________
Johan Nilsson

Ordförande

_____________________________________________________________
Martin Johansen (L)

Justerare

_____________________________________________________________
Björn Möller (-) fd (M)

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Anslaget sätts upp

2019-01-11

Anslaget tas ner

2019-02-04

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift

____________________________________________________________
Johan Nilsson
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10

Beslutande

Martin Johansen (L)
Bo Bertelsen (M)
Magne Hallberg (KD)
George Strömbom (C)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Benny Andersson (S)
Rosalie Sanyang (S)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Magnus Gullbrandsson (TP)
Björn Möller (-) fd (M)
Martin Johansson (SD)

Övriga närvarande

Inga-Lill Hast (L)
Erling Alsin (V)
Rikard Larsson (S)
Benny Halldin (S)
Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
§12

Yttrande i mål 13939-18, Överklagat delegationsbeslut - Avtal om
lägenhetsarrende på del av fastigheten Klädesholmen 1:1
2016/479
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunen yttrar sig till förvaltningsrättens mål nr 13939-18 i enlighet med
upprättat förslag 2019-01-08.
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Cyril Esbjörnsson (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas
sist i paragrafen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunchefen beslutade 2018-10-03 att teckna arrendeavtal om upplåtelse av
mark för sjöbod på Klädesholmen, anmält som delegationsbeslut i
kommunstyrelsen 2018-11-01, KS § 179.
Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Göteborg 2018-11-23 med yrkande att
förvaltningsrätten upphäver kommunchefens beslut såsom stridande mot
bestämmelserna i kommunallagen (2017:725).
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över handlingar i målet.
Förvaltningen föreslår att Tjörns kommun begär att överklagan avslås i enlighet
med upprättat förslag 2019-01-08.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 252 den 13 december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 januari 2019,
Förvaltningsrättens föreläggande om yttrande i mål nr 13939-18, 2018-12-12,
Förslag till yttrande, 2018-01-08.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
Jäv
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M), Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Benny Andersson (S), Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå
förvaltningens förslag till beslut och bifalla den klagande.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) och Martin
Johanssons (SD) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) och Martin Johanssons (SD) förslag.
Nej- röst för Benny Anderssons (S) och Cyril Esbjörnssons (TP) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Cyril Esbjörnsson (TP),
Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
Bo Bertelsens (M) och Martin Johanssons (SD) förslag väljs.
Protokollsanteckning
Martin Johansson (SD) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”För aktuellt ärende gäller de gamla sjöbodsreglerna.”
Skriftlig reservation
Cyril Esbjörnsson (TP) reserverar sig enligt följande:
”Jag reserverar mig mot nämndens beslut om yrkande om avslag på överklagan.
Jag anser att överklagan skall bifallas enligt klagandes yrkanden
Det framkommer tydligt i kommunen yttrande att kommunchefen har överskridit
hennes befogenheter då hon saknar behörighet att pröva undantag från kommunala
sjöbodsregler i fråga om folkbokföring och kommunens sjöbodskö.
Kommunen redogör för att kommunen först sagt upp tjänstemän per delegation sagt
arrendeavtalet därefter har kommunchefen beslutat att ändå ingå avtal med de båda
berörda personerna som icke är folkbokförda inom kommunen.
Orsaken enligt kommunens yttrande är att de berörda personerna har anlitat advokat
och därefter anser kommunenchefen att det är bekvämare att ändå ge ett arrende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
Det är tydligt att kommunchefen har gjort en prövning utav sådana skäl för undantag
av reglerna vilka endast ämnat åt nämnden att avgöra.
Kommunchefens beslut strider mot kommunallagens bestämmelser och överklagan
skall bifallas.
Cyril Esbjörnsson
Tjörnpartiet”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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