
TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
Sammanträdesdatum  2018-02-08

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 – 16:45

Utses att justera Jeanette Lagervall (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2018-02-09 

Paragrafer 25

Underskrifter Sekreterare _____________________________________________________________
Johan Nilsson

Ordförande _____________________________________________________________
Martin Johansen (L) 

Justerare _____________________________________________________________
Jeanette Lagervall (S)  

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-02-08

Anslaget sätts upp 2018-02-09

Anslaget tas ner 2018-03-05

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift ____________________________________________________________
Johan Nilsson
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-02-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande 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)
Benny Andersson (S)
Jeanette Lagervall (S)
Benny Halldin (S)
Claes Jansson (S)
Nils Lackfors (S)
Magnus Gullbrandsson (TP)
Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande Håkan Bergstam (M)
Inger Forsberg Bergstam (M)
Robert Johansson (M)
Jörgen Myrberg (KD)
Leif Göbel (S)
Christer Wrangsten (V) 
 

Elisabet Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-02-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Yttrande i mål om laglighetsprövning avseende kommunfullmäktiges 
beslut 2017-12-14, § 207, Val av ledamot i SOLTAK AB

2018/23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunen yttrar sig till förvaltningsrätten i Göteborg i mål om 
laglighetsprövning (mål nr 298-18) enligt upprättat förslag 2018-02-07.

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Benny Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 207 den 14 december 2017 att välja 
Ann-Britt Svedberg till ledamot i styrelsen för SOLTAK AB.

Kommunfullmäktiges beslut har överklagats av Gert Kjellberg.

Förvaltningsrätten har i föreläggande daterat 2018-01-11 begärt att kommunen 
svarar i målet.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande där det framgår att kommunen 
yrkar att överklagan samt begäran om inhibition avslås.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 11 den 25 januari 2018,
Kommunfullmäktige, § 207 den 14 december 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 8 februari 2018,
Förslag till yttrande den 7 februari 2018,
Föreläggande från förvaltningsrätten den 11 januari 2018.

Jäv
Gert Kjellberg (TP) och Ann-Britt Svedberg anmäler jäv och lämnar lokalen under 
ärendets behandling.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) och Azar Hedemalm (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.

Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag 
till beslut med justering i yttrandet, sista stycket sidan 2:

”Jäv/intressekonflikt
Jäv eller intressekonflikt föreligger.”

Att jämföra med förvaltningens förslag, sista stycket sidan 2:

”Jäv/intressekonflikt
Jäv eller intressekonflikt föreligger inte enbart på den grunden att en förtroendevald 
eller anställd utses till ledamot i ett kommunalt bolag. För att jäv ska anses föreligga 
krävs att det föreligger en jävsgrund. Jävsreglerna i kommunallagen har utformats 
med regleringen i förvaltningslagen som grund, med några viktiga skillnader. Det har 
att göra med att kommunalt verksamma personer ofta har dubbla engagemang och 
därför kan få handlägga samma ärende i olika egenskaper. Kommunallagen 
innehåller därför vissa undantag när det gäller ställföreträdarjäv och jäv enligt 
generalklausulen (6 kap 27 §). Jävsreglerna omfattar både förtroendevalda och 
anställda. I överklagan har inte framkommit några omständigheter som talar för att 
det föreligger någon jävssituation eller intressekonflikt i strid med kommunallagens 
jävsregler.”

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (M) och Azar 
Hedemalms (MP) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Björn Möllers (M) och Azar Hedemalms (MP) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.

Omröstningsresultat
9 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).
7 Nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), 
Claes Jansson (S), Nils Lackfors (S), Magnus Gullbrandsson (TP), 
Thord Jansson (SD).

Björn Möllers (M) och Azar Hedemalms (MP) förslag väljs.

Skriftlig reservation
Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig enligt: 

”Jag reserverar mig mot beslutet att inkomma till förvaltningsrätten med det yttrande 
som kommunstyrelsen beslutat då det är saknas skäl i fråga om grunder för att avslå 
överklagan. Jag anser att fullmäktiges beslut strider mot kommunallagen.
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Kommunstyrelsen 2018-02-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beredning i nämnd har inte skett trots att beslutet har varit av karaktären som berör 
en nämnds verksamhetsområde. Kommunstyrelsen som ansvarar för kommunchefens 
arbetsuppgifter, lön har inte fått ge synpunkter.

Beredningskraven i kommunallagen har inte uppfyllts. Fullmäktiges beslut strider 
mot kommunallagen (2017:725).

Kommunstyrelsen har enligt en uppsiktsplikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i bolagsform (Jmf: 6 kap 1 § 2 st, kommunallagen 1991:900)
Kommunchefen är högst ansvarig för beredning av ärenden till nämnden.
Genom utnämningen av kommunchefen som styrelseledamot samt mot bakgrunden 
av de starka villkor i aktieägaravtalet, aktiebolagslagen så blir det omöjligt för 
kommunstyrelsen att enligt regeringsformen sakligt och objektivt handlägga ärenden, 
framställningar m.m. som berör bolaget till fullmäktige.

Beslutet har inte kommit i laga ordning.

Det framkommer att Bolagsstyrelsen på egenhand utan godkännande från fullmäktige 
har beslutat att inga förtroendevalda skall ingå i bolagets styrelse och att 
kommunchef skall utses.
Detta är en sådan principiell viktig fråga för ett kommunalt delägt bolag så att 
fullmäktige först skulle fått ta ställning till bolagets styrelses förslag. Detta följer bl.a. 
av ägardirektiven för bolaget.
Av detta följer också att ärendet skulle varit berett i kommunstyrelsen innan 
fullmäktige skulle fått ta ställning till huruvida kommunchefen skulle ingå i 
styrelsen.

Fullmäktige har alltså kringgått både beredningskraven i kommunallagen och 
ägardirektiven m.m. för bolaget.

Jag anser att förvaltningsrätten skall bifalla överklagandet och upphäva fullmäktiges 
beslut.

Begäran om verkställighetsförbud skall bifallas.

Magnus Gullbrandsson / Tjörnpartiet”
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