
TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
Sammanträdesdatum  2018-03-08

Kommunstyrelsen

Plats och tid Samlingslokalen, Nordiska Akvarellmuseet kl. 14:00 – 18:50

Utses att justera Benny Andersson (S)  

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2018-03-08

Paragrafer 39-40

Underskrifter Sekreterare _____________________________________________________________
Johan Nilsson

Ordförande _____________________________________________________________
Martin Johansen (L) 

Justerare _____________________________________________________________
Benny Andersson (S)  

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-08

Anslaget sätts upp 2018-03-09

Anslaget tas ner 2018-04-03

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift ____________________________________________________________
Johan Nilsson
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-03-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L)
Annika Kristensson (L)
Lars Carlsson (M)
Björn Möller (M)
Bo Bertelsen (M)
Susanne Landgren (M)
Jörgen Myrberg (KD)
Azar Hedemalm (MP)
Mats Kristensson (C)
Benny Andersson (S)
Jeanette Lagervall (S)
Benny Halldin (S)
Maria Jakobsson (S)
Claes Jansson (S)
Gert Kjellberg (TP), ej § 40
Magnus Gullbrandsson (TP), § 40
Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande Anders Helling (MP)
Robert Bull (S)
Leif Göbel (S)
Rikard Larsson (S)
Christer Wrangsten (V)
Thomas Jakobsson (SD) 
 

Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabeth Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Carl-Ian Bissmark, förbundschef Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-03-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Svar på remiss: Förslag till naturreservatet Björshuvudet, Tjörns 
kommun

2016/615

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Yttra sig i enlighet med förslag till yttrande 2018-02-05.
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice 

ordförande samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande och 2:e vice 
ordförande.

3. Paragrafen är omedelbart justerad.

Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist 
i paragrafen.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har översänt förslag till beslut inklusive skötselplan för 
naturreservatet Björshuvudet. Reservatsbildningsarbetet påbörjades 2015. 
Länsstyrelsen anordnade ett gemensamt markägarmöte januari 2016. Kommunens 
miljöavdelning och mark- och exploateringsavdelningen deltog vid mötet. 
Länsstyrelsen informerade politikerna på kommunstyrelsen miljö- och 
samhällsbyggnadsutskott i maj 2016. Utskottet har upprättat ett förslag till yttrande 
inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 42 den 14 februari 2018,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 5 den 17 januari 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 5 februari 2018,
Förslag till yttrande den 5 februari 2018,
Förslag till bildande av naturreservatet Björshuvudet i Tjörns kommun inklusive 
bilagor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S), Lars Carlsson (M) och Bo Bertelsen (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till 
beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-03-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Benny Anderssons (S) med fleras 
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Benny Anderssons (S) med fleras förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.

Omröstningsresultat
15 Ja-röster, Martin Johansen (L), Annika Kristensson (L), Lars Carlsson (M), 
Björn Möller (M), Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M), Jörgen Myrberg (KD), 
Mats Kristensson (C), Azar Hedemalm (MP), Benny Andersson (S), 
Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Claes Jansson (S), Maria Jakobsson (S), 
Thord Jansson (SD).
1 Nej-röst, Gert Kjellberg (TP).

Benny Anderssons (S) med fleras förslag väljs.

Protokollsanteckning
Azar Hedemalm (MP) lämnar protokollsanteckningar enligt följande:

”Miljöpartiet är eniga med remissvaret om att Länsstyrelsen kunnat sköta processen 
och dialogen kring reservatsbildandet på ett bättre sätt. Vi håller även med om att det 
finns luckor i förslaget gällande tex kollektivtrafik, parkeringsmöjligheter, 
sophantering och toaletter. Men, då området har ett stort skyddsvärde är Miljöpartiet 
inte starkt emot bildandet av ett naturreservat vid Björshuvudet, utan önskar att 
Länsstyrelsen reviderar förslaget utifrån de punkter som kommunen tar upp i remiss-
svaret.

Skriftlig reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:

”Jag reserverar mig mot att inge remiss till Länsstyrelsen då detta underlag är av 
undermålig karaktär och motverkar kommunens påstådda vilja att motverka att ett 
reservat bildas. Det saknas bl.a. tydliga rättsliga hänvisningar varför Länsstyrelsen 
förslag till beslut strider mot lag. 

Jag anser det är fel påstående att det berörda området ligger utanför kommunens 
serviceområde. Området är fullt utvecklingsbart samtidigt som området omfattas av 
redan starka regler som redan i dag har skyddande inverkan för naturen och miljön.

Det saknas anledning att besluta om ett reservat i berört område då området redan har 
tillräckliga skydd.

Kommunens remissvar är undermåligt och jag tar avstånd från Miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottets handläggning av ärendet om Naturreservatet Det 
ansvariga utskottet har struntat under flera år i att tillse kommunens intressen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-03-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Därför kan nu ett stort antal kommuninnevånare skadas och deras egendom 
konfiskeras av myndigheten.

Jag tar avstånd från kommunens handlande i frågan om reservat.

Gert Kjellberg
Tjörnpartiet”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-03-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

Yttrande i mål om laglighetsprövning avseende kommunstyrelsens 
beslut 2018-02-08 § 26, Fördelning av tillfälligt kommunbidrag för 
ensamkommande unga asylsökande m.fl.

2017/462

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunen yttrar sig till förvaltningsrätten i Göteborg i mål om 
laglighetsprövning (mål nr 1957-18) enligt upprättat förslag 2018-03-08.

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade enligt § 26 den 8 februari 2018 om fördelning av 
tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande med 50 % till 
socialnämnden i Tjörns kommun och 50 % till Agapes Vänner i form av 
föreningsbidrag med vissa villkor.

Kommunstyrelsens beslut har överklagats av Gert Kjellberg 19 februari 2018 med 
yrkande i första hand att beslutet i sin helhet upphävs, i andra hand att beslutet 
avseende bidrag till föreningen Agapes vänner upphävs, samt yrkande om 
verkställighetsförbud i första hand avseende beslutet i sin helhet och i andra hand 
avseende bidraget till Agapes vänner.  

Förvaltningsrätten har i föreläggande begärt att kommunen svarar i målet senast den 
2 mars 2018, bilaga 1. 

Tjörns kommun har begärt anstånd med yttrande till den 9 mars 2018, bilaga 2.

Förvaltningsrätten i Göteborg har i beslut den 6 mars 2018 förordnat att det 
överklagade beslutet inte får verkställas i den del det avser bidrag till Agapes 
vänner och förelagt Tjörns kommun att yttra sig över två handlingar i målet, dels 
överklagan daterad den 19 februari 2018, dels kompletterande överklagan daterad 
den 4 mars 2018, bilaga 3.  

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande daterat den 28 februari 2018, 
vilket tillställts styrelsens ledamöter, där det framgår att kommunen yrkar att 
överklagan samt begäran om inhibition avslås. 

På grund av förvaltningsrättens beslut om verkställighetsbeslut den 6 mars 2018 har 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-03-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

förvaltningen upprättat ett reviderat förslag till yttrande, daterat den 8 mars 2018, i 
vilket kommunen yrkar att beslutet om inhibition upphävs och yrkar att överklagan i 
sin helhet avslås.

I det reviderade yttrandet har talan utvecklats avseende likställighetsprincipen samt 
sakomständigheter avseende bidrag till föreningen Agape. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt 
upprättat förslag daterat den 8 mars 2018

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 26 den 8 februari 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 8 mars 2018,
Föreläggande från förvaltningsrätten 2018-02-23,
Begäran om anstånd med yttrande till 2018-03-09, daterad 2018-02-26,
Förslag till yttrande 2018-03-08.

Jäv
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl 16:05 – 16:17.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
Magnus Gullbrandsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå förvaltningens 
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag.
Nej-röst för Magnus Gullbrandssons (TP) förslag.

Omröstningsresultat
14 Ja-röster, Martin Johansen (L), Annika Kristensson (L), Lars Carlsson (M), 
Björn Möller (M), Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M), Jörgen Myrberg (KD), 
Mats Kristensson (C), Azar Hedemalm (MP), Benny Andersson (S), Benny Halldin 
(S), Claes Jansson (S), Maria Jakobsson (S), Thord Jansson (SD).
1 Nej-röst, Magnus Gullbrandsson (TP).

Bo Bertelsens (M) förslag väljs.

Skriftlig reservation
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig enligt: 

”Undertecknad reserverar sig mot det yttrande som kommunen ämnar skicka till 
domstolen.

Yttrandet saknar den objektivitet och saklighet som regeringsformen kräver.

Yttrandet innefattar flertal vilseledande påståenden om bl.a. att det överklagade 
beslutet skulle vara myndighetsutövande mot enskild.  Detta är helt felaktigt 
påstående bl.a. Kommununcering skyldighet har inte iakttagits av nämnden vilket 
förvaltningslagen kräver.

Styrelsens beslut är fråga om ett föreningsbidrag till en enskild
organisation med säte i kommunen Stenungsund. Det är tydligt att ansökan har 
tillkommit i efterhand och trots detta tilldelades föreningen ett bidrag med villkor att 
organisationen skall inkomma med en ansökan i efterhand.

Det är tydligt att styrelsen beslut står i strid mot likställighetsprincipen då inga övriga 
föreningar som arbetar med ungdomar inom Tjörns kommun kan söka om 
föreningsstöd av de medel som Regeringen har avsatt.

Styrelsen medvetet genom beslutets utformning har "styrt" stödet att
endast den berörda föreningen Agapes vänner ges möjlighet att få ett
föreningsstöd. Ett tydligt kränkande av likställighetsprincipen.

Det framkommer dessutom att det är fråga om att föreningen bedriver aktivt 
verksamhet med att hyra ut bostäder till enskilda inom tre kommuner. Allt
stöd till en sådan verksamhet innebär att Tjörns kommun olagligen ger ett 
snedvridande konkurrens inom kommunen.

Det är fråga om olaga stöd till näringsverksamhet i strid mot kommunallagens 
förbud.

Att föreningsbidrag skulle vara myndighetsutövning får tolkas som Tjörns 
kommunstyrelse påståenden att nämnden inte vidare bryr sig om att tillse att 
kommunallagen följes.

Magnus Gullbrandsson
Tjörnpartiet”
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