TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-05

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 – 17:41

Utses att justera

Benny Andersson (S)
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57, 60-61
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____________________________________________________________
Johan Nilsson
Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-05

Beslutande

Martin Johansen (L)
Annika Kristensson (L)
Lars Carlsson (M)
Björn Möller (M)
Bo Bertelsen (M)
Filip Gollungberg (M)
Roland Flyckt (KD)
Azar Hedemalm (MP)
Anders Helling (MP)
Benny Andersson (S)
Jeanette Lagervall (S)
Benny Halldin (S)
Nils Lackfors (S)
Leif Göbel (S)
Gert Kjellberg (TP), ej § 60
Magnus Gullbrandsson (TP), § 60
Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande

Susanne Landgren (M)
Robert Johansson (M)
Rikard Larsson (S)
Christer Wrangsten (V)
Thomas Jakobsson (SD)
Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekretarare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-05
§57

Inriktningsbeslut framtida skolstruktur
2017/355
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anta alternativ B som huvudalternativ vilket innebär att man behåller de två
högstadienaven och utreder strukturen för övriga skolor.
2. Uppdra åt Tjörns Bostad AB och kommunchefen att tillsammans med berörda
parter återkomma med verksamhetsbeskrivning, kostnadsberäkning samt tidplan
för alternativ B, med en återrapportering till arbetsutskottets sammanträde
2018-05-17.
3. Uppdra åt kommunchefen att snarast ta fram en kommunikationsplan, för ökad
information, dialog och delaktighet i det fortsatta arbetet.
4. När utredningarna avseende framtida skolstrukturen är framtagna ska en
partiremiss genomföras.
5. Paragrafen är omedelbart justerad.
Reservation
Benny Andersson (S) och Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Reservationerna redovisas sist i paragrafen.
Barnkonventionen
Arbetsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet på sikt kan få positiva konsekvenser barn och elever.
Sammanfattning
Behovet av förskola och skola har ökat och därmed också behovet av hållbara,
pedagogiska och resurseffektiva lokaler. Det finns också en luktproblematik som
ger upphov till upplevd ohälsa på Rönnäng skola, där åtgärder pågår och Bleket
skola, där åtgärder planeras, men vad som skall göras beror på beslut om framtidens
skolor. Det har även kommit nya nationella krav och reformer som också påverkar
hur en framtida skolstruktur skall se ut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav därför kommunchefen uppdraget att utreda
behovet av lokaler genom en jämförelse mellan tre olika alternativ. Syftet med
utredningen är att ge politikerna ett underlag för ett inriktningsbeslut om
modernisering av framtida skolstruktur på Tjörn. De alternativ som utretts är:
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Ny samlad skola vid Häggvallsskolan och Fridas hage (I utredningen, alternativ
A)
Upprustning och utbyggnad av Bleketskolan (I utredningen, alternativ B, där
även Häggvallsskolan byggs ut samt åtgärder i övriga lokaler för skola och
förskola)
En ny skola på annan plats. (I utredningen, alternativ C)

Utredningen förordar alternativ B som det mest gynnsamma och kostnadseffektiva,
se bifogad utredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade efter redovisad
utredning att skicka förslaget på remiss till berörda nämnder och styrelser för
synpunkter. Remissvaren har nu inkommit och ärendet lyfts för beslut.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 62 den 22 mars 2018,
Tjörns Måltids AB, § 4 den 15 mars 2018
Socialnämnden, § 40 den 28 februari 2018,
Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott, § 6 den 20 februari 2018,
Tjörns Bostads AB, § 2 den 19 februari 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 18 den 15 februari 2018,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 25 den 14 februari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 25 den 1 februari 2018.
Samverkan
Information i ärendet har skett kontinuerligt på varje möte med Central
Samverkansgrupp (CSG).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 mars 2018,
Inkomna remissvar,
Utredning Tjörns skolstruktur.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M), Bo Bertelsen (M) och Azar Hedemalm (MP) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg att:
- När utredningarna avseende framtida skolstrukturen är framtagna ska en
partiremiss genomföras.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut med tillägg att:
- När utredningarna avseende framtida skolstrukturen är framtagna ska en
partiremiss genomföras.
-

Första att-satsen ändras till ”Anta alternativ B som huvudalternativ vilket innebär
att man behåller de två högstadienaven och utreder strukturen för övriga skolor,
inklusive Långekärrs skola.”

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottets förslag
till beslut.
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Beslutsgång 1
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (M) med fleras förslag
väljs.
Omröstning begärs. Björn Möllers (M) med fleras förslag blir huvudförslag.
Motförslag ska utses.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Benny Anderssons (S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag mot
varandra. Benny Anderssons (S) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat 1
7 Ja-röster, Annika Kristensson (L), Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S),
Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S), Leif Göbel (S), Thord Jansson (SD).
1 Nej-röst, Gert Kjellberg (TP).
8 avstår, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Björn Möller (M),
Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Roland Flyckt (KD),
Azar Hedemalm (MP), Anders Helling (MP).
Benny Anderssons (S) förslag blir motförslag.
Beslutsgång 3
Ordförande ställer Björn Möllers (M) med fleras huvudförslag mot Benny
Anderssons (S) motförslag. Björn Möllers (M) med fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Björn Möllers (M) med fleras förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat 2
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Annika Kristensson (L), Lars Carlsson (M),
Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Roland Flyckt (KD),
Azar Hedemalm (MP), Anders Helling (MP).
6 Nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S),
Nils Lackfors (S), Leif Göbel (S), Thord Jansson (SD).
1 avstår, Gert Kjellberg (TP).
Björn Möllers (M) med fleras förslag väljs.
Skriftlig reservation
Benny Andersson (S) reserverar sig enligt:
”Skriftlig reservation angående ärende om framtida skolstruktur på dagens
kommunstyrelsemöte.
Justerandes sign
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Socialdemokraterna anser att Långekärrs skolenhet ska ingå i utredningen om
framtiden för övriga skolor på Tjörn. Efter en tydlig debatt på kommunstyrelsemötet
framgick det än en gång tydligt att den nuvarande majoriteten bestående av L, M, C
och MP, vägrar ta chansen att låta Långekärrs skola att vara en del av kommunens
framtid som skola/förskola. Mot detta reserverar sig socialdemokraterna.”
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:
”Jag reserverar mig det kraftigaste mot alla övriga partiers vilja att utan saklighet att
brådska fram ett beslut om skolornas framtid på Tjörn.
Skolorna har varit eftersatta avseende underhåll och ansvariga politiker har inte
agerat för att se till att skollokalerna underhålles enligt hyresavtal.
Befolkningen har ökat och därmed fler elever i kommunens skolor. Detta har inte
beaktas av den styrande majoriteten under lång tid har ansvariga passivt intagit
åskådareställning och låtit problemen växa.
Jag anser att skolungarna i mellanstadiet INTE skall bussas till de två
högstadieskolorna i Bleket och Häggvall.
Utredning om skolorna saknar saklighet och objektivitet som krävdes vid sådana
allvarliga beslut om inriktning av kommunens alla skolorna framtid.
Det saknas skäl att i panik börja flytta alla mellanstadieelever inom kommunen
innan. Kommunen gjort en saklig utredning hur berörda skolor behållas som årskurs
ett till sex.
Det finnes inte heller något beslut att inte behålla de två högstadieskolorna som tagits
tidigare av fullmäktige.
Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut som kommer att orsaka otrygghet
och skada för föräldrar och vårdnadshavare och inte minst alla berörda elever som
riskerar högre risk för mobbing då åldrar med olika mognad kommer att mötas på
bussar och skolor.
Jag vill inte medverka till att skapa sådana situationer för Tjörn och dess innevånare
därför reserverar jag mig mot kommunstyrelsen beslut det kraftfullaste”
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§60

Yttrande i mål om laglighetsprövning i mål 14597-17,
kommunstyrelsens beslut § 212 2017-11-30 "Övertagande av delar
av de kommunala verksamheterna gata/park"
2017/612
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunen yttrar sig till förvaltningsrätten i Göteborg i mål om
laglighetsprövning (mål nr 14597-17) enligt upprättat förslag 2018-03-21.
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade enligt § 212 den 30 november 2017 att godkänna en
övergång av verksamheten natur/park inom enheten gata/park från sektor
samhällsbyggnad till kultur och fritidsförvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut har överklagats av Gert Kjellberg.
Förvaltningsrätten har i föreläggande begärt att kommunen svarar i målet, bilaga 1.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande, bilaga 2, där det framgår att
kommunen yrkar att överklagan i sin helhet avslås.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt
upprättat förslag.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 55 den 22 mars 2018,
Kommunfullmäktige, § 215 den 14 december 2017,
Kommunstyrelsen, § 212 den 30 november 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 mars 2018,
Föreläggande från förvaltningsrätten 2018-03-14.
Förslag till yttrande 2018-03-21.
Jäv
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Justerandes sign
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§61

Yttrande till Regeringskansliet avseende överklagan av
länsstyrelsens strandskyddförordnande 2016
2014/109
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunen yttrar sig till miljö- och energidepartementet i ärende
M2016/02520/Me enligt upprättat förslag 2018-04-04.
2. Yttrandet undertecknas av kommunens ombud Front Advokater.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Kommunen har överklagat länsstyrelsens förordnande om strandskydd från 2016.
Länsstyrelsen har till regeringen inkommit med ett yttrande. Yttrandet innehåller ett
andrahandsyrkande som Front Advokater i egenskap av ombud för Tjörns kommun
bemöter i bilaga. Andrahandsyrkandet innehåller ett antal oklarheter.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 67 den 22 mars 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 179 den 22 september 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 3 april 2018,
Förslag till yttrande 2018-04-04,
Länsstyrelsens yttrande, aktbilaga 36.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
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