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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06

Beslutande

Martin Johansen (L)
Christina Widlund (L)
Lars Carlsson (M)
Björn Möller (M)
Bo Bertelsen (M)
Filip Gollungberg (M)
Jörgen Myrberg (KD)
Azar Hedemalm (MP)
Anders Helling (MP), §§ 135-141
Mats Kristensson (C), §§ 123-130, 134
Robert Bull (C) fd (S), §§ 123-130, 134
Benny Andersson (S)
Benny Halldin (S)
Claes Jansson (S), §§ 123-129
Nils Lackfors (S)
Leif Göbel (S), §§ 130, 134
Christer Wrangsten (V), §§ 135-141
Gert Kjellberg (TP)
Magnus Gullbrandsson (TP), §§ 136-141
Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande

Susanne Landgren (M)
Håkan Bergstam (M), §§ 123-130
Inger Forsberg Bergstam (M), §§ 123-130
Robert Johansson (M) fd (MP)
Rikard Larsson (S), §§ 123-130, 134
Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Åsa Jönsson, planchef
Kristina Stenström, planarkitekt
Deimante Meldaikè, markingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129
§ 129
§ 129

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
§ 123

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

Justerandes sign

Information om vattensituationen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
§124

Kommunal borgen för Tjörns Förvaltnings AB samt Tjörns Bostads
AB
2018/304
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Tjörns Bostads AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 800 000 000 SEK, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 42 000 000 SEK, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
3. Borgensavtal och övriga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande och kommunchef.
4. Upphäva kommunfullmäktiges beslut den 16 november 2017, § 172.
5. Upphäva kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2009, § 44.
Sammanfattning
Tjörns Bostads AB och Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tidigare beslut om
borgen för bolagens befintliga låneskuld. Borgensramen för Tjörns Bostads AB
uppgår till 800 mkr och för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB uppgår det till 42
mkr.
Olika tolkningar kan göras av tidigare beslut. Kommuninvest som är långivare till
bolagen har uppmärksammat detta och hört av sig till kommunen och begärt att nya
borgensbeslut ska tas där det framgår att Tjörns kommun går i borgen såsom för
egen skuld (proprieborgen).
Kommunfullmäktige föreslås därför fatta beslut att gå i borgen såsom för egen
skuld (proprieborgen) om tidigare beviljade rambelopp om 800 mkr för Tjörns
Bostads AB samt 42 mkr för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 150 den 23 augusti 2018,
Kommunfullmäktige, § 172 den 16 november 2017,
Kommunfullmäktige, § 44 den 16 april 2009.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 juni 2018.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
§125

Begäran om ramjustering för icke budgeterade kostnader i samband
med renovering av Rönnängs skola
2018/278
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja barn- och
utbildningsnämndens begäran om ramjustering för icke budgeterade kostnader om
totalt 2,8 mkr i samband med renoveringen av Rönnängs skola.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig skriftligt
mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut 2018-06-20 § 86 ansökt hos
kommunfullmäktige om en ramjustering på 2,8 mkr för 2018 avseende ej
budgeterade kostnader i samband med renovering av Rönnängs skola. Framförallt
gäller det ökade kostnader för tillfälliga lokaler.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 152 den 23 augusti 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 86 den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 augusti 2018,
Tjänsteutlåtande den 20 juni 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att barn- och utbildningsnämnden beviljas ramjustering om totalt 10 mkr för
icke budgeterade kostnader.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
Omröstningsresultat
12 Ja-röster, Martin Johansen (L), Christina Widlund (L), Lars Carlsson (M),
Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Jörgen Myrberg (KD),
Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C), Robert Bull (C) fd (S),
Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD).
4 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Claes Jansson (S),
Nils Lackfors (S).
Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt:
”Socialdemokraterna reserverar mot majoritetens beslut att inte agera när
budgetprognosen pekar på ett underskott på drygt 11 miljoner för 2018. Skälet därtill
är att man inte vill stå för sin politik inför valet utan mörkar eventuella åtgärder till
efter valet. Kommunfullmäktige beviljade på junimötet en ramökning på 5,3
miljoner för att täcka ökade kostnader för fler barn inom förskolan och kostnader för
skolskjutsar med anledning av flytten till Långekärrskola under renoveringen av
Rönnängs skola. Ramökningen är otillräcklig och innebär fortsatt större barngrupper
inom förskolan. Enligt förvaltningen så kommer ändå nämnden göra ett underskott
på drygt 6 miljoner. Eftersom osäkerheten är stor rörande t.ex uteblivna statsbidrag
bibehållen personaltäthet inom förskola/skola, ofullständig täckning för
migrationskostnader, kostnader för Bleketskolans renovering och ökade
lönekostnader. Övergripande bedömer vi att det behövs en ytterligare ramökning på
10 miljoner för att nämnden ska nå ett nollresultat och skadliga besparingarna som
tidigare beslutats inte genomförts. De besparingar för 2018 som beslutades i
detaljbudgeten i november kommer med stor sannolikhet innebär en försämrad
arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning för berörd personal. Detta blir i sin
förlängning försämringar för barn i förskola, skola och pedagogisk omsorg.
Den höga ambitionen Tjörns kommun vill ha inom verksamheten är svår att uppnå
med en alltför stram budget vilket vi märkt under ett antal år av underfinansierad
verksamhet, vilket nu också tyvärr framgår av olika jämförelser mellan kommuner.
Vi vill särskilt anmäla avvikande mening och rikta uppmärksamhet avseende:
- den ursprungliga besparing -5,0 miljoner genom större barngrupper inom
förskolan, samt slopande av närhetsprincip och syskonförtur till förskoleplats.
- besparing -1,5 miljoner genom större klasser inom grundskolan samtidigt som
antalet barn med ökat behov av stöd ökar,
- besparing -1,5 miljoner på personalens kompetensutveckling vilket försämrar
kommunens möjligheter att behålla och rekrytera personal,
- vi anser att dessa besparingar dessutom är direkt kontraproduktiva avseende de
ekonomiska ansträngningar som kommunen gör för att få fler barnfamiljer att
vilja bosätta sig på Tjörn. Kvalitén i förskola och skola är en viktig faktor när
familjer väljer ny bostadsort.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
§126

Begäran om ramjustering från barn- och utbildningsnämnden
avseende ökade kostnader i gymnasieskolan för asylsökande elever
2018/308
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna en avvikelse motsvarande de kostnader som uppstår, dock max 0,5
mkr, i 2018 års resultat för barn- och utbildningsnämnden.
2. Avvikelsen beviljas med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
beslutade åtgärd 2018-06-20, § 87: Asylsökande likställs med folkbokförda och
ges rätt att påbörja nationellt program inom gymnasieskolan fram till och med
det första kalenderhalvåret de fyller 20 år.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut 2018-06-20 § 87 ansökt hos
kommunfullmäktige om en ramjustering på 0,5 mkr för 2018 eftersom det inte finns
någon kostnadstäckning inom befintlig ram för ett utökat åtagande gällande
asylsökandes rätt att påbörja nationellt program inom gymnasieskolan.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 153 den 23 augusti 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 87 den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 augusti 2018,
Tjänsteutlåtande den 14 juni 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Azar Hedemalm (C) och Nils Lackfors (S) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut med justering av
första att-satsen till:
- Godkänna en avvikelse motsvarande de kostnader som uppstår, dock max 0,5
mkr, i 2018 års resultat för barn- och utbildningsnämnden.
Thord Jansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottets förslag
till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) med fleras förslag
väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
§127

Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente enligt ny
dataskyddsförordning (GDPR)
2018/272
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och
utbildningsnämndens reglemente kompletteras med ”Barn- och utbildningsnämnden
är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet”.
Barnkonventionen
Barn- och utbildningsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsregleringar i kraft som ersätter nuvarande
personuppgiftslagen (PuL). Med anledning av dessa lagändringar behöver barn- och
utbildningsnämndens reglemente anpassas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 130 den 14 juni 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 77 den 24 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 maj 2018,
Barn- och utbildningsnämndens reglemente.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
§128

Revidering av socialnämndens reglemente enligt ny
dataskyddsförordning (GDPR)
2018/274
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämndens
reglemente kompletteras med ”Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de
register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens
verksamhet”.
Barnkonventionen
Socialnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsregleringar i kraft som ersätter nuvarande
personuppgiftslagen (PuL). Med anledning av dessa lagändringar behöver
socialnämndens reglemente anpassas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 131 den 14 juni 2018,
Socialnämnden, § 119 den 23 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 maj 2018,
Socialnämndens reglemente.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
§129

Återremitterat ärende: Försäljning av del av Rönnäng 1:539,
Getryggen
2011/412
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Sälja del av fastigheten Rönnäng 1:539, ungefärligt område markerat A på bilaga
5, ca 1,8 ha, till Lilla Getryggens Marina AB, under förutsättning att detaljplan
med ändamålet hamnverksamhet för småbåtar antas av Tjörns kommun och
vinner laga kraft.
2. Fastställa priset för överlåtelsen till 55 kr/kvm.
3. Detta beslut gäller längst till och med 2021-12-31.
Reservation
Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har inte inkommit med någon
till justeringstillfället.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig skriftligt
mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Barnkonventionen
Förvaltningen gör bedömningen att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller
på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
År 2011 lämnade Lilla Getryggens Marina AB (exploatören) in en intresseanmälan
om att köpa mark/vatten av Tjörns kommun (bilaga 2). Det aktuella området uppgår
till ca 1,8 ha bestående till största delen av vatten samt en mindre del berg. Området
är i gällande detaljplan, i den del som avser vatten, utlagt som skyddsvärt
vattenområde och i den del som berör berg, utlagt som allmän plats natur.
Exploatören har för avsikt att pröva möjligheten att genom ändring av detaljplanen
kunna exploatera området till hamnverksamhet för småbåtar.
Den 10 oktober 2012 gav samhällsbyggnadsnämnden starttillstånd för planarbete
omfattande bland annat det område som exploatören önskar förvärva. Arbetet med
detaljplanen pausades under 2013 i väntan på framtagande av underlag för
planering av småbåtshamnar på Tjörn. Detta stod klart sommaren 2014 varpå
detaljplanearbetet återupptogs. I det återupptagna detaljplanearbetet har flertalet
utredningar genomförts. Det planeras att samrådsförfarande ska genomföras sista
kvartalet 2018 varvid allmänhet och sakägare inbjuds att delta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
Fullmäktige beslutade 20 oktober 2016 att genomföra försäljning till ett pris om 20
kr/kvadratmeter. Beslutet upphävdes av förvaltningsrätten 2017-03-03 som ansåg
att beslutet innebar att kommunen lämnat ett individuellt riktat stöd i strid med 2
kap 8 § kommunallagen (1991:900). En ny värdering har därefter genomförts varpå
ärendet behandlas på nytt.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 132 den 14 juni 2018,
Kommunstyrelsen, § 105, den 17 maj 2018,
Kommunfullmäktige, § 178 den 20 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 5 juni 2018,
Värdeutlåtande avseende Rönnäng 1:539, 2018-03-14,
Intresseanmälan köp av mark från Lilla Getryggens Marina AB, 2011-10-25,
Tjänsteutlåtande återuppstart av arbetet med detaljplan för marina, bostäder och
verksamheter norr om Stansvik Aröd detaljplan Rönnäng 1:65 m. fl, 2014-06-12,
Översiktskarta,
Kartskiss,
Utdrag ur Översiktsplan 2013, karta,
Utdrag ur Översiktsplan 2013, förklaring.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:53 – 16:12.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
Benny Andersson (S) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå
arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) och Bo
Bertelsens (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) och Bo Bertelsens (M) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
10 Ja-röster, Martin Johansen (L), Christina Widlund (L), Lars Carlsson (M),
Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Jörgen Myrberg (KD),
Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C), Robert Bull (C) fd (S).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S),
Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD).
Lars Carlssons (M) och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt:
”Då inget nytt framkommit som i ärendet som förordar försäljning före arrende väljer
socialdemokraterna att yrka avslag på ärende angående försäljning av vattenområde
inom vattenområde Rönnäng 1:539.
Detta är enligt socialdemokraternas generella hållning angående försäljning av mark
och vattenområden av kommunens tillgångar. Tjörns kommuns politiska majoritet
har de senaste åren ivrigt verkat för privatisering av unika värden av mark och vatten
i våra samhällen. Det är enligt vårt sätt att tolka ärendet som att överföra allmänna
tillgångar till privata intressen vilket vi starkt ifrågasätter.
Socialdemokraterna har tidigare gjort undantag då det visat att det varit av allmänt
intresse med försäljning av kommunal mark för samhällsutveckling. Som exempel
kan nämnas försäljning av mark till Akvarellmuséet för förverkligande av allmänna
intressen. Allmänna intressen har ej kunnat påvisas av sökt område för försäljning.
Därav är socialdemokraternas generella hållning att endast förorda tillgång av mark
och vatten i våra samhällen i arrendeform. Sökande har ej kunnat påvisa grund för
köp före arrende av det berörda vattenområdet. Om den tänkta planen ingått i ett
större sammanhang där man kunnat påvisa ett sammanhang för bygden med tex
centrumbildning av handel, marina mm, hade vi kunnat ompröva vår generella
hållning till försäljning.
Det är grunden till vårt yrkande och samtidigt vår reservation till försäljning av
nämnda vattenområde.
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
§130

Svar på revisionsrapport: Granskning av intern kontroll 2017
2018/201
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att införa de
rekommendationer och åtgärder som revisionen föreslår. Åtgärderna skall vara
genomförda senast 2019-08-23.
Sammanfattning
EY har som ett led i årets redovisningsrevision sammanställt noteringar från
granskning av intern kontroll i redovisningen under 2017 i en rapport.
Granskningen av den interna kontrollen omfattar processerna, bokslut, lön, inköpoch utbetalning, investering, exploatering och finanspolicy. Bedömningen är att den
interna kontrollen kan förstärkas inom vissa områden samt att kompletteringar bör
göras inom samtliga granskningsområden avseende behov av rutiner och
dokumenterade processbeskrivningar.
Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att förbättra kvaliteten av
internkontrollen och tar med sig de förslag på rekommendationer som framkommit
till nästa revidering av internkontrollplanen. Det sker även en ständig utveckling av
processer och rutiner och även här tar förvaltningen med sig de förslag på åtgärder
och rekommendationer som revisionen föreslår in i det fortsatta arbetet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 155 den 23 augusit 2018,
Kommunfullmäktige, § 69 den 19 april 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 augusti 2018,
Revisionsrapport: Tjörns kommun – granskning av intern kontroll 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
§134

Framtida skolstruktur
2017/355
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1.
2.
3.
4.

Befintliga låg-, mellan-, och högstadieskolor ska vara kvar.
Erforderliga utredningar avseende lokalbehov ska genomföras.
Årskurs sex ska flyttas över till låg- och mellanstadieskolorna.
Som en konsekvens av ovanstående behöver planering av ny förskoleetablering
genomföras.

Reservation
Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M) och Azar Hedemalm (MP) reserverar sig
skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig skriftligt
mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Barnkonventionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare bedömt att ett inriktningsbeslut för
framtida skolstruktur kan på sikt få positiva konsekvenser för barn och elever.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare lämnat ett uppdrag att utreda behovet
av lokaler genom en jämförelse mellan tre olika alternativ. Syftet med utredningen
var att ta fram ett underlag för ett inriktningsbeslut om modernisering av framtida
skolstruktur på Tjörn. I och med beslutet kommer förvaltningen enbart utreda vidare
det så kallade 0-alternativet (befintlig struktur).
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 161 den 23 augusti 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 148 den 21 juni 2018,
Kommunstyrelsen, § 57 den 5 april 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 62 den 22 mars 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 25 den 1 februari 2018.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:38 – 16:49.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerandes sign
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Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att befintliga låg- och mellanstadieskolor ska vara kvar samt att årskurs sex
ska flyttas över till låg- och mellanstadieskolorna.
Björn Möller (M) och Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-21:
1. Tre alternativ ska utredas:
a) 4 till-9 enheter i Häggvall och Bleket och resterande F till 3-enheter.
b) 0-alternativ (befintlig organisation) där årskurs 6 flyttas till befintliga F till 5
enheter.
c) 4 till 9-enheter i Häggvall och Bleket, F till 6-enheter i Skärhamn och Kållekärr
samt F till 3 på övriga enheter.
2. Utredning ska belysa konsekvenser, för- och nackdelar, se bilaga 1
(Uppdragsbeskrivning ny skol- och förskolestruktur 2018) för de tre alternativen.
3. Utredningen ska innehålla en tidsplan när lokalbehoven uppstår och när
nödvändiga beslut behöver tas för de tre alternativen. Utredningen ska ta
samtliga kommunens skollokaler med i sin bedömning.
4. Utredningen ska innehålla en investeringsplan över tid för de tre alternativen.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för arbetet med en
kommunikationsplan, för ökad information, dialog och delaktighet i det fortsatta
arbetet.
6. Beslut om skolstrukturen ska föregås av en partiremiss.
7. Utredning samt förslag till beslut om skolstruktur och investeringsbehov ska
beredas så att beslut kan fattas på kommunfullmäktiges möte den 15 november
2018.
Azar Hedemalm (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Björn Möllers (M)
och Filip Gollungbergs (M) förslag.
Nils Lackfors (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att:
1. Befintliga låg-, mellan-, och högstadieskolor ska vara kvar under
mandatperioden 2019-22.
2. Erforderliga utredningar för skola och förskola ska fullföljas.
3. En förskola och skolverksamhet i Långekärr ska understödjas och garanteras
under mandatperioden 2019-22.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Nils Lackfors (S)
förslag.

Justerandes sign
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Beslutsgång 1
Ordförande ställer de fyra förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) och
Jörgen Myrbergs (KD) förslag väljs.
Omröstning begärs. Lars Carlssons (M) och Jörgen Myrbergs (KD) förslag blir
huvudförslag. Motförslag ska utses.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer de resterande tre förslagen mot varandra och Nils Lackfors (S)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Nils Lackfors (S) förslag blir huvudförslag.
Motförslag ska utses.
Beslutsgång 3
Ordförande ställer Björn Möllers (M) och Filip Gollungbergs (M) förslag mot Gert
Kjellbergs (TP) förslag. Björn Möllers (M) och Filip Gollungbergs (M) förslag väljs.
Beslutsgång 4
Omröstning har begärts mellan Nils Lackfors (S) förslag och Björn Möllers (M) och
Filip Gollungbergs (M) förslag. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Nils Lackfors (S) förslag.
Nej-röst för Björn Möllers (M) och Filip Gollungbergs (M) förslag.
Omröstningsresultat
4 Ja-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S),
Leif Göbel (S).
3 Nej-röster, Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Azar Hedemalm (MP).
9 avstår, Martin Johansen (L), Christina Widlund (L), Lars Carlsson (M),
Bo Bertelsen (M), Jörgen Myrberg (KD), Mats Kristensson (C), Robert Bull (C) fd
(S), Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD).
Nils Lackfors (S) förslag väljs till motförslag i huvudvoteringen.
Beslutsgång 5
Omröstning har begärts mellan Lars Carlssons (M) och Jörgen Myrbergs (KD)
huvudförslag och Nils Lackfors (S) motförslag. Kommunstyrelsen godkänner
följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) och Jörgen Myrbergs (KD) förslag.
Nej-röst för Nils Lackfors (S) förslag.
Omröstningsresultat
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Christina Widlund (L), Lars Carlsson (M),
Bo Bertelsen (M), Jörgen Myrberg (KD), Mats Kristensson (C), Robert Bull (C) fd
(S), Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD).
4 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S),
Leif Göbel (S).
3 avstår, Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Azar Hedemalm (MP).
Lars Carlssons (M) och Jörgen Myrbergs (KD) förslag väljs.
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Skriftlig reservation
Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M) och Azar Hedemalm (MP) reserverar sig
enligt:
”Kommande beslut om skol- och förskolestruktur på Tjörn samt därpå följande
investeringsbeslut är av strategisk betydelse för Tjörns kommun och dess invånare.
Därför måste risker och konsekvenser av ett sådant beslut utredas både noggrant och
grundligt så att ett tillräckligt underlag inför beslut finns.
Därför yrkar vi på att beslutet om skolstrukturen i KSAU den 21 juni 2018 § 148
kvarstår.
Björn Möller (M)
Filip Gollungberg (M)
Azar Hedemalm (MP)”
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt:
”På kommunstyrelsens möte den 6 september så fortsatte den havererade
skoldebatten som pågått under sommaren. Denna debatt som inte baseras på fakta
utan bara kännetecknats av populistiska förändringar av fattade beslut, än hit och än
dit. Majoriteten röstade igenom ett förslag som inte är utrett eller konsekvens
beskrivet på något sätt. Beslutet bygger på krav om att allt ska vara som det är
förutom att årskurs sex ska flyttas tillbaka till låg och mellanstadierna. Inget om när
detta ska ske. Inget om hur skolorna i Rönnäng, Kållekärr samt Myggenäs ska kunna
ta mot det utökade elevantalet. Förslaget medför kraftigt ökade barngrupper i varje
klass för att få plats.
Socialdemokraterna har under hela debatten velat ta beslut på korrekta underlag. I
och med det beslut som nu togs av de övriga partierna i kommunstyrelsen så stoppas
nu de utredningar som kunnat bli ett bra dokument för att planera för hur vi på bästa
sätt ska kunna värna våra barns framtid. Kommunen ska alltså göra det största
investeringsbesluten man någonsin gjort utan adekvata utredningar.
Socialdemokraterna yrkade på att:
1. Befintliga låg-mellan och högstadier ska vara kvar under nästa mandatperiod.
2. Erforderliga utredningar för skola och förskola ska fullföljas.
3. En förskola och skolverksamhet i Långekärr ska understödjas och garanteras
under mandatperioden 2019-2022.
Socialdemokraterna på Tjörn ser med oro på vilket oansvarigt sätt skolfrågor
hanterats av den politiska majoriteten på Tjörn. Vi vill ha en utredning som tydligt
belyser vilka utmaningar Tjörns skolor står inför och vilka handlingsalternativ som
finns.
Ingångsvärden i en sådan ny utredning ska vara:
1.
2.

Justerandes sign
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3.
4.
5.
6.

En sammanhållning av mellanstadiet åk. 4-6.
2 högstadieskolor med hög kvalité, med nya fullskaliga kultur/idrottshallar
En fortsatt och utökad verksamhet i Långekärrs skola
En möjlig uppstart av en gymnasieskola på Tjörn

Beslut som rör barns framtid ska vara hållbara över tid med barnens behov i centrum.
Innan ett eventuellt beslut om förändring kräver vi att en förankringsprocess sker
med elever, föräldrar och personal, detta på ett sådant sätt att alla kan känna en stor
respekt för de demokratiska besluten som sedan fattas.
Med ovan beskrivning reserverar sig socialdemokraterna i kommunstyrelsen mot
majoritetens beslut om framtida skolstruktur”

Justerandes sign
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§135

Riktlinjer för förtroendevaldas besök i verksamheterna
2018/227
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att se över konsekvenserna
av att anta aktuella riktlinjer.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2018 § 47 att ge förvaltning i uppdrag att
arbeta fram förslag till riktlinjer för förtroendevaldas besök i verksamheterna.
Det är väsentligt att som förtroendevald ha en god inblick i och kunskap om
verksamheten i kommunen. Därför är besök av förtroendevalda i verksamheten ett
viktigt och välkommet inslag. För att besöken ska bli så meningsfulla som möjligt
och ge förtroendevalda en korrekt bild av verksamheten är det dock viktigt att
besöken planeras och att vi följer några enkla förhållningsregler.
I förslaget till riktlinjer föreslås att den förtroendevalda som önskar besöka en
verksamhet kontaktar förvaltningschef som sedan samråder med verksamhet om när
besök lämpligen kan ske.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 158 den 23 augusti 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 134 den 14 juni 2018,
Kommunstyrelsen, § 47 den 8 mars 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 8 maj 2018,
Riktlinjer för förtroendevaldas besök i verksamheterna.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S), Christer Wrangsten (V), Gert Kjellberg (TP) och Filip
Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att se
över konsekvenserna av att anta aktuella riktlinjer.

Justerandes sign
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§136

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare
2018/354
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Tjörns kommun föreslår Länsstyrelsen i Västra
Götalands län att förordna
som vigselförrättare.
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
Tjörns kommun ska yttra sig till Länsstyrelsen Västra Götaland över ansökan om att
få bli borgerlig vigselförrättare. En borgerlig vigselförrättare är skyldig att viga
varje par som önskar det, oavsett sexuell läggning.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 159 den 23 augusti 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 augusti 2018,
Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign
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§137

Gallringsbeslut synpunkten/fråga & tyck
2018/357
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1.

Klagomål, synpunkter och förslag av rutinartad allmän karaktär får gallras efter
två år.

2.

Detta gallringsbeslut förs in i styrelsens och samtliga nämnders
dokumenthanteringsplan.

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
Kommunen har behov av gallring i systemet DF Respons modul Synpunkten.
Synpunkterna är att betrakta som en allmän handling. För att kunna gallra allmänna
handlingar krävs ett gallringsbeslut.
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings gallringsråd kan klagomål, synpunkter
och förslag av rutinartad allmän karaktär gallras efter två år.
Statistik och synpunkter som inte är av rutinartad karaktär diarieförs i befintliga
diariesystem.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 160 den 23 augusti 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 augusti 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign
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§138

Tjörns kommun
Ansökan om bygglov i efterhand för balkong samt ny trappa med
avsatser; Fråga om överträdelse mot plan- och bygglagen
2018/367
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bygglov i efterhand beviljas för balkong.
Liten avvikelse i efterhand medges för balkong.
Bygglov beviljas för ny föreslagen trappa med anslutningar till terrängen.
Liten avvikelse från gällande detaljplan medges för ny föreslagen trappa med
anslutningar till terrängen.
Som villkor för bygglovet gäller att räcken till balkong och trappor ska målas
med vit täckande färg.
Befintligt bostadshus byggnadshöjd förklaras innebära liten avvikelse från
gällande detaljplan.
Avvikelserna bedöms sammantaget vara små och förenliga med detaljplanens
syfte.
Kontrollansvarig krävs inte.
Tekniskt samråd krävs inte.
Startbesked meddelas. Byggnadsarbetena får nu påbörjas.
Fastställd kontrollplan ska följas.
Berörd byggnadsdel får tas i bruk innan slutbesked ges.
När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
Som underlag för slutbesked ska byggherren intyga att fastställd kontrollplan
och beviljat bygglov följts.
Byggsanktionsavgift på 5 656 kr tas ut av fastighetsägaren
med stöd av 9 kap 10 § 1 stycket 1 punkten plan- och byggförordningen för
redan utförd balkong (för vilken bygglov beviljas i efterhand).
Fastighetsägaren
föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och
bygglagen att senast 4 månader efter att beslutet vunnit laga kraft ha rivit utan
lov redan utförd trappa med anslutning till terrängen.
Föreläggandet förenas med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen med
löpande vite om 10 000 kr per kalendermånad räknat från och med
kalendermånaden efter det att föreläggandet ska vara fullgjort.

Sammanfattning
Ärendet har aktualiserats genom anmälan från granne. Ärendet avser bygglov i
efterhand för balkong och bygglov för ny trappa med avsatser. Det är också fråga
om överträdelse mot plan- och bygglagen. Ansökan avviker från detaljplanen, men
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas.
Det föreslås också beslutas om sanktionsavgift samt om rättelse genom
föreläggande förenat med vite.
Justerandes sign
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 160 den 7 juni 2018,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 95 den 11 april 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 maj 2018,
Ansökningshandlingar,
Beräkning byggsanktionsavgift.
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Klädesholmen (nr 39). I gällande detaljplan är
aktuell fastighet betecknad Bg. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får
användas för bostadsändamål.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
(ägare till fastigheten Koholmen 1:70) har inkommit med klagomål över
balkong och trappa utförda på bostadshus inom fastigheten Koholmen 1:203.
Klagomålen är noterade i mail från tidigare plan- och byggchef skickade till planoch byggavdelningens expedition den 30 november 2015 för handläggning.
Byggnadsinspektör Mikael Malm har i skrivelse daterad 2016-03-18 informerat om
gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta handläggning.
Bygglov krävs enligt 9 kap 2 § 1 stycket 2 punkten plan- och bygglagen för
tillbyggnad. Bygglov krävs vidare enligt 9 kap 2 § 1 stycket 3 punkten c för annan
ändring än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnadens yttre avsevärt
påverkas. Denna generella bygglovsplikt gäller även för en- och tvåbostadshus inom
område utpekat som särskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ansökan om bygglov i efterhand har inlämnats. Ansökan är daterad 2016-03-14 och
är instämplad 2016-03-29. Kompletterande uppgifter är daterade 2016-06-07 och har
instämplats samma datum. Ansökan omfattar balkong och trappa med vilplan mot
terrängen. Bostadshuset anges i ansökan som enbostadshus. Balkongen är belägen
mot nordost och har måttet 1,5 x 2,8 meter, vilket ger arean 4,2 m2. Från balkongen
är trappan utförd längs nordostfasaden i riktning söder ut och avslutas med ett vilplan
för anslutning mot terrängen.
Denna ansökan är i överensstämmelse med utan lov redan utförda åtgärder.
Befintligt bostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande maximal
byggnadshöjd.
Balkong och trappa med anslutning till terrängen avviker från gällande detaljplan
beträffande avstånd till tomtgräns.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
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Ägare till fastigheten Koholmen 1:70 har i skrivelse daterad 2016-06-28 erinringar
mot förslaget. Kommunens mark- och exploateringsavdelning har enligt skrivelse
daterad 2016-06-21 inget att erinra.
Sökande har i skrivelse daterad 2016-08-06 kommenterat inkomna erinringar. I
skrivelsen anges nu att bostadshuset innehåller 2 lägenheter.
Sökande anmanas inkomma med uppgift om när balkong och trappa med plan
utförts.
Sökande inkommer med kompletterande uppgifter i skrivelse daterad 2016-09-26.
Byggnadsarbetena har enligt skrivelsen påbörjats 2015-10-05. För övrigt innehåller
skrivelsen kommentarer om bebyggelsen inom fastigheten Koholmen 1:70.
Plan- och byggavdelningen har efter handläggningen av ursprunglig ansökan lämnat
sökande rådet att omarbeta ansökan. Syftet med rådet var att finna en lösning som
berörda grannar kunde godta. Sådan omarbetning krävdes dock inte av plan- och
byggavdelningen. Plan- och byggavdelningen har avvaktat att omarbetade handlingar
skulle inkomma.
Ny ansökan om bygglov har inlämnats. Ansökan är daterad 2017-12-04 och har
instämplats 2017-12-05. Det är nu fråga om ansökan om bygglov i efterhand för
balkong och ansökan om bygglov för trappa med anslutning till terrängen.
Bostadshuset anges i ansökan som enbostadshus.
Den utan lov byggda balkongen kvarstår i ansökan. Från balkongen föreslås nu ny
trappa i stället utföras längs nordostfasaden i riktning norrut med anslutningar mot
terrängen. På ritning anges att redan utförd trappa söderut ska rivas. Det förutsätts att
även anslutningen mot terrängen ska rivas.
Balkong och ny trappa med anslutningar mot terrängen enligt det omarbetade
förslaget avviker från gällande detaljplan beträffande minsta avstånd mot tomtgräns.
Berörda grannar har på beretts tillfälle att yttra sig över den omarbetade ansökan.
Ingen erinran har inkommit mot det omarbetade förslaget. Ägaren till fastigheten
Koholmen 1:70 framför dock i skrivelse daterad 2018-01-28, att man är positiv under
förutsättning att befintlig trappa rivs, att också platån vid trappans fot rivs och att det
sätts gräns för när ombyggnad senast ska ske.
Detta byggprojekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon
kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen och 7 kap 5
§ plan- och byggförordningen). Vad som krävs för genomförandet av bygget framgår
av beslutsformuleringen.
Sökande har i ursprunglig och i omarbetad bygglovsansökan angett att bostadshuset
är ett enbostadshus. I skrivelse daterad 2016-08-06 har sökande däremot angett, att
bostadshuset innehåller 2 lägenheter. Frågan om antalet lägenheter avsågs inför
beslut § 95/2018-04-11 inte utredas närmare. Det utgicks från, att det i enlighet med
de två ansökningsblanketterna är fråga om ett enbostadshus.
Efter beslutet om återremiss har bygglovshandläggaren tagit kontakt med sökande,
för att få ytterligare klargjort om det är fråga om ett enbostadshus eller ett
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tvåbostadshus. Av samtalet framgick, att byggnaden fysiskt vare sig ombyggts eller
avses ombyggas till ett tvåbostadshus. Det finns inte heller i kommunens arkiv
handlingar, som anger, att det skulle vara fråga om ett tvåbostadshus. Det är därmed
fråga om ett enbostadshus.
Sammanfattningsvis ska nu prövas ansökan om bygglov i efterhand för redan utförd
balkong samt ansökan om bygglov för ny trappa med anslutningar mot terrängen.
Vidare ska prövas om rättelse ska ske för redan utförd trappa med anslutning till
terrängen (föreläggande förenat med vite).
Efter beslutet om återremiss har utretts om byggsanktionsavgift ska tas ut för redan
utförd balkong.
Beräkning av byggsanktionsavgift enligt Boverkets guide biläggs Kommunstyrelsens
miljö- och samhällsbyggnadsutskotts och Kommunstyrelsens beslut i ärendet.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och
bygglagen).
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta ska även tillämpas på bland annat
bebyggelseområden (8 kap 13 § plan- och bygglagen).
Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (8 kap 17 § planoch bygglagen).
Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av bland annat 11 kap 51 § plan- och bygglagen
och 9 kap 10 § 1 stycket 1 punkten plan- och byggförordningen.
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid
mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta
rättelse inom viss tid, rättelseföreläggande (11 kap 20 § plan- och bygglagen).
Ett föreläggande enligt bland annat 20 § får förenas med vite (11 kap 37 § plan- och
bygglagen).
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Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Redan utförd balkong bedöms med stöd av 9 kap 2 § 1 stycket 2 punkten plan- och
bygglagen vara bygglovspliktig tillbyggnad. Den bedöms vidare med stöd av 9 kap 2
§ 1 stycket 3 punkten c plan-och bygglagen vara sådan bygglovspliktig annan
ändring än tillbyggnad som innebär, att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.
Redan utförd trappa med anslutning till terrängen och ny föreslagen trappa med
anslutningar till terrängen bedöms med stöd av 9 kap 2 § 1 stycket 3 punkten c planoch bygglagen vara sådan bygglovspliktig annan ändring än tillbyggnad som innebär,
att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.
Redan utförd trappa med anslutning till terrängen bedöms genom avvikelsen från
gällande detaljplan beträffande avståndet till tomtgränsen mot fastigheten Koholmen
1:68 begränsa utblicken mot söder från fastigheten Koholmen 1:70 mer än vad
förutsatts i gällande detaljplan.
Redan utförd trappa med anslutning till terrängen bedöms medföra betydande
olägenhet för förhållandena inom fastigheterna Koholmen 1:68 och 1:70. Kraven i 2
kap 9 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas. Härvid har hänsyn tagits till de
synpunkter som lämnats av ägare till fastigheten Koholmen 1:70.
Avvikelsen från gällande detaljplan beträffande befintligt bostadshus, redan utförd
balkong och ny föreslagen trappa med anslutningar bedöms sammantaget vara små
och i överensstämmelse med detaljplanens syfte.
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.
Redan utförd balkong bedöms utgöra ett normalt komplement till bostadshuset.
Balkongen bedöms vara anpassad till omgivande bebyggelsemiljö och till det egna
huset på ett godtagbart sätt samt uppfylla kravet på god form-, färg- och
materialverkan, förutsatt att räcket målas med vit täckande färg. Kravet på vit
täckande färg bör ställas för att balkongen inte ska ge ett dominerande intryck i
förhållande till omgivande bebyggelsemiljö och till det egna huset, som har vit
färgsättning.
Föreslagen ny trappa från balkongen och redan utförd trappa är däremot främmande
inslag inom bebyggelseområdet. Trappa från balkong på övre våning till marknivån
har ingen förankring i traditionell utformning av bebyggelsen inom
bebyggelseområdet. I ett mer synligt läge skulle plan- och byggavdelningen föreslå
avslag för den nya föreslagna trappan.
Föreslagen ny trappa med anslutningar får dock ett förhållandevis undanskymt läge
inom bebyggelseområdet.
Men även i det förhållandevis skymda läget, bedöms det viktigt, att ny föreslagen
trappa inte onödigtvis ger ett dominerande intryck. Det bedöms därför väsentligt att
räcket till ny föreslagen trappa målas med vit täckande färg.
Förutsatt att räcken målas med vit täckande färg bedöms den nya föreslagna trappan
med anslutningar till terrängen bli godtagbart anpassad till omgivande
bebyggelsemiljö och till det egna huset samt uppfylla kravet på god form-, färg- och
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materialverkan. Vidare bedöms under den förutsättningen varsamhetskravet
uppfyllas och bebyggelseområdet inte förvanskas.
Om räcken inte målas med vit täckande färg bedöms ny föreslagen trappa inte bli
lämpligt utformad med hänsyn till kulturvärdena på platsen och intresset av god
helhetsverkan samt inte uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan. Inte
heller skulle kravet på att bebyggelseområde inte får förvanskas eller kravet på
varsamhet uppfyllas.
Den redan uppförda balkongen bedöms inte medföra betydande olägenhet för
omgivande fastigheter.
Inte heller ny föreslagen trappa med anslutningar till terrängen enligt omarbetad
ansökan bedöms medföra betydande olägenhet för omgivande fastigheter.
Kraven i 2 kap 6 och 9 §§ samt 8 kap 1, 13 och 17 §§ plan- och bygglagen bedöms
uppfyllas för redan utförd balkong och för föreslagen ny trappa med anslutningar till
terrängen..
Förutsättningarna i 9 kap 30 § och 31 b § plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas i efterhand för balkong och bygglov föreslås beviljas för ny
föreslagen trappa och anslutningar mot terrängen.
Krav på vit täckande färg föreslås sättas som villkor i bygglovet.
Efter beslutet om återremiss har frågan om byggsanktionsavgift för redan utförd
balkong utretts.
Eftersom bygglov föreslås beviljas i efterhand för redan utförd balkong kan
byggsanktionsavgift tas ut för denna.
Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av 9 kap 10 § 1 stycket 1 punkten planoch byggförordningen med utgångspunkt från bygglovsplikt med stöd av 9 kap 2 § 1
stycket 3 punkten c plan- och bygglagen.
För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för beräkning av
sanktionsavgifter. Beräkningen utgår från år 2015, det vill säga det år
byggnadsarbetena påbörjats. Beräkningen föreslås biläggas Kommunstyrelsens
miljö- och samhällsbyggnadsutskottets och Kommunstyrelsens beslut i ärendet.
Följande fakta har matats in i guiden:








Påbörjat utan startbesked
Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en byggnad
Fasadändring
En- eller tvåbostadshus
Nej
Area 4,2 m2
Ändra år till 2015.

Byggsanktionsavgiften för redan utförd balkong uppgår enligt guiden till 5 656 kr.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-06
Byggsanktionsavgift för redan utförd balkong föreslås därför tas ut med beloppet 5
656 kr. Det bedöms inte ha framkommit något, som gör att byggsanktionsavgiften
ska nedsättas eller inte tas ut.
Det bedöms inte aktuellt att för redan utförd balkong alternativt ta ut
byggsanktionsavgift med stöd av 9 kap 7 § 1 stycket 1 punkten plan- och
byggförordningen med utgångspunkt från bygglovsplikt med stöd av 9 kap 2 § 1
stycket 2 punkten plan- och bygglagen (tillbyggnad). Byggsanktionsavgiften skulle
enligt guiden då istället uppgå till 22 250 kr. Detta belopp bedöms bli alltför
ogynnsamt för fastighetsägaren jämfört med beloppet 5 656 kr.
Även om det på ritning anges, att redan utförd trappa ska rivas och, som det får
förstås, tillhörande anslutning till terrängen, föreslås att detta ska rättas genom
föreläggande förenat med löpande vite. Dels bedöms redan utförd trappa med
tillhörande anslutning till terrängen medföra betydande olägenhet för omgivande
fastigheter, dels har det ansökts om bygglov för annan lösning av trappa med
anslutningar till terrängen.
Föreläggandet föreslås vara fullgjort inom 4 månader från det att beslutet vunnit laga
kraft.
Löpande vite föreslås sättas till 10 000 kr per kalendermånad från och med månaden
efter det att föreläggandet ska vara fullgjort.
Det saknas förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift för redan utförd trappa med
tillhörande anslutningar till terrängen, eftersom dessa åtgärder föreslås drabbas av
föreläggande förenat med vite. I det fall det inte beslutas om rättelse genom
föreläggande förenat med vite, blir det i stället aktuellt att ta ut byggsanktionsavgift
även för redan utförd trappa med anslutningar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla miljö- och
samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
Delgivning:
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§139

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:
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för nationaldagsbön och
lovsång vid Tjörnbrons utsiktsplats (A259.867/2018),
Tjörns kommuns yttrande över ansökan om tillstånd för operakonsert på
Mossholmens Marina, Bleket (A259.961/2018),
Tjörns kommuns yttrande över ansökan om tillstånd för motionslopp på
Klädesholmen (A264.748/2018),
Uppdragskontrakt, mark och exploateringstjänster,
Delegationsbeslut - tillförordnad kommunchef,
Reviderat yttrande från Tjörns kommun över ansökan om manifestation för kulturhus
på Tjörn (A268.715/2018),
Tjörns kommuns yttrande över ansökan om tillstånd för sändning av fotbolls VM vid
gästhamnen i Skärhamn (A2266.146/2018),
Tjörns kommuns yttrande över ansökan om segelbåt vid kaj/brygga med anordningar
i samband med vaccinationsservice (A212.887/18),
Tjörns kommuns yttrande över ansökan om tillstånd till om Frivolt, barn &
ungdomsfestival i Skärhamn 11-12 augusti (A235.471/2018),
Uppsägning av arrende,
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för Åstol Runt
(A272.849/2018),
Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan om tillstånd för utomhusbio den 14
augusti på Saga kulturhustomt i Skärhamn (A277.270/2018),
Yttrande till Polismyndigheten över ansökan om valaffischering och valmöten,
Tjörns arbetarekommun/socialdemokraterna på Tjörn (A283.394/2018),
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Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd till penninginsamling, Radiohjälpen
(A283.657/2018),
Beslut angående ansökan om att nyttja kommunal mark,
Beslut angående tillfart och utbyggnad på allmänplatsmark,
Beslut angående ansökan om att få förvärva del av fastigheten Rönnäng 1:539,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Personuppgiftsbiträdesavtal Atea Sverige AB,
Personuppgiftsbiträdesavtal E.D.P Consult AB,
Överenskommelse om att begära ersättning via internet,
Arrendeavtal för glassvagn,
Ramavtal avseende Korttidsinhyrning av fordon,
Avtal avseende Tekniska konsulter – Trafikutredare,
Avtal avseende Tekniska konsulter – Vägprojektör,
Avtal avseende Tekniska konsulter – Vägprojektör,
Yttrande över Sparbanksdag,
Medgivande upplåtelse av allmän plats,
Beslut gällande utlämnande av allmän handling,
Beslut angående tillfällig vattenledning över del av Myggenäs 1:77,
Avtal avseende Tekniska konsulter – Bullerutredare,
Ramavtal avseende Korttidsuthyrning av fordon,
Förlängning av avtal gällande designsmycken gratifikationer,
Avtal avseende Tekniska konsulter – Vägprojektör,
Förlängning av avtal gällande blommor, snittblommor/krukväxter och
samplanteringar till kommunens verksamheter,
Beställning av förprojektering avseende ombyggnad till förskola,
Uppsägning av hyresavtal, Klädesholmens skola,
Uppsägning av hyresavtal, Klädesholmens skola,
Avtal Tekniska konsulter - Utredare Geoteknik,
Avtal Tekniska konsulter - Utredare Geoteknik,
Avtal Tekniska konsulter - Utredare Geoteknik,
Avtal Tekniska konsulter – Utredare Natur och Vatten,
Avtal avseende Upphandlingskonsult,
Personuppgiftsbiträdesavtal Colligio AB,
Yttrande till Polismyndigheten över ansökan om valaffischering inom Tjörns
kommun, på av kommunen anvisade platser, 2018-07-25--2018-09-15.
A369.476/2018,
Yttrande till Polismyndigheten över ansökan om att ställa upp tält för politisk
information, A389.435/2018,
Undertecknat medfinansieringsintyg avseende underlätta landning vid landningar i
Rönnäng,
Förlängning av avtal avseende Tryckeritjänster i mindre upplagor,
Förlängning av avtal avseende Tryckeritjänster i mindre upplagor,
Arrendeavtal, St Dyrön 1:175,
Undertecknad yttrande över ansökan om att anordna cirkus i Skärhamn, dnr
A397.637/2018,
Beslut angående köp av mark gällande del av fastigheten, Nötsäter 1:311,
Kvitterade Köpekontrakt,
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Kvitterade Köpekontrakt,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Undertecknat lägenhetsarrende, Rönnäng,
Yttrande till Polismyndigheten över ansökan om valaffischering 2018-08-22--201809-15, A423.534/2018,
Yttrande till Polismyndigheten över ansökan om affischering 2018-08-20--2018-0910, A401.696/2018,
Fullmakt gällande Upphandling fordonsadministration,
Avtal avseende tekniska konsulter - Utredare Natur och Vatten,
Avtal avseende tekniska konsulter - Utredare Natur och Vatten,
Förlängning av avtal avseende Tryckeritjänster i större upplagor,
Förlängning av avtal avseende Tryckeritjänster i större upplagor,
Förlängning av avtal avseende Tryckeritjänster i större upplagor.
Säkerhetssamordnare:
Tilldelningsbeslut direktupphandling översyn av skyddsrum 2018.
Tf kommunchef:
Underrättelse om tilldelningsbeslut gällande upphandling, utredning av Tjörns
kommuns IT enhet kontra det kommungemensamma bolag SOLTAK AB.
Kommunstyrelsens ordförande:
Tjörns kommuns yttrande till Västra Götalandsregionen avseende ansökan om
särskilt driftstöd, dnr RUN 2017-00478-2,
Tjörns kommuns yttrande till Västra Götalandsregionen avseende ansökan om
särskilt driftstöd, dnr RUN2017-0038,
Särskilt driftstöd i utsatta lägen, Åstols handelsbod,
Särskilt driftstöd i utsatta lägen, Dyröboden HB,
Undantag från förbud om förtäring av alkohol i kommunal lokal,
Undantag från förbud om förtäring av alkohol i kommunal lokal,
Ordförandebeslut - utnämning av 2018 års Margaretapristagare.
Utskottsprotokoll:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-07,
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-14,
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-23.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-06-07,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-06-19,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-08-15.
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Anmälan av bolagsprotokoll
2018/3
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av bolagsprotokoll.
Sammanfattning
Enligt Tjörns kommuns bolags ägardirektiv åligger det bolagen att bland annat till
kommunen och moderbolaget snarast översända protokoll från bolagsstämma samt
protokoll från styrelsesammanträde.
Kommunstyrelsen ska även tillställas protokoll från de bolag där Tjörns kommun är
delägare.
Vid sammanträdet föreligger följande protokoll:
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Styrelsemöte 2018-06-11.
Tjörns Bostads AB
Styrelsemöte 2018-06-04.
Tjörns Hamnar AB
Styrelsemöte 2018-06-07,
Styrelsemöte 2018-08-21.
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Information om vattensituationen
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Ann-Britt Svedberg, kommunchef, informerar kommunstyrelsen om förvaltningens
avsikt att informera näringslivet om aktuella vattensituationen.
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