TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-31

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 – 18:58

Utses att justera

Benny Andersson (S), § 115 och Rikard Larsson (S), § 109

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2018-05-31
Paragrafer

109, 115

Underskrifter Sekreterare

_____________________________________________________________
Johan Nilsson

Ordförande

_____________________________________________________________
Martin Johansen (L), § 115
Bo Bertelsen (M), § 109

Justerare

_____________________________________________________________
Benny Andersson (S), § 115
Rikard Larsson (S), § 109

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-31

Anslaget sätts upp

2018-06-01

Anslaget tas ner

2018-06-25

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift

____________________________________________________________
Johan Nilsson
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31

Beslutande

Martin Johansen (L), ej § 109
Peter Andersson (L)
Björn Möller (M)
Bo Bertelsen (M)
Filip Gollungberg (M)
Susanne Landgren (M)
Håkan Bergstam (M)
Inger Forsberg Bergstam (M)
Robert Johansson (M), § 109
Roland Flyckt (KD)
Benny Andersson (S), ej § 109
Jeanette Lagervall (S)
Benny Halldin (S)
Leif Göbel (S)
Rikard Larsson (S)
Christer Wrangsten (V), § 109
Gert Kjellberg (TP)
Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande

Nils Lackfors (S), § 115
Magnus Gullbrandsson (TP)
Jenn Johansson (SD)
Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Johan Nilsson, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

§ 115

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§109

Yttrande i mål om laglighetsprövning avseende kommunstyrelsens
beslut 2018-02-08, § 24, Fråga om arrende på Koholmen 1:1
(Solviken)
2012/227
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunen yttrar sig till förvaltningsrätten i Göteborg i mål om
laglighetsprövning (mål 2723-18) enligt upprättat förslag 2018-05-16.
2. Paragrafen är omedelbart justerad.
Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist
i paragrafen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade enligt § 24 den 8 februari 2018 angående fråga om
arrende på Koholmen 1:1 (Solviken) dels att notera information, dels att inget
arrendekontrakt upprättas med Vallins.
Med anledning av förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 15 december 2017 i mål
nr 10443-16 genom vilket kommunstyrelsens beslut den 8 september 2016
upphävts, har kommunstyrelsen efter handläggning fattat beslut i ärendet.
Kommunstyrelsens beslut av den 8 februari 2018 har överklagats av Annika Vallin.
Förvaltningsrätten har i föreläggande begärt att kommunen svarar i målet, bilaga 1.
Förvaltningen har låtit Front Advokater upprätta ett förslag till yttrande, bilaga 2,
där det framgår att kommunen yrkar att överklagan avslås.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt
upprättat förslag.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 112 den 17 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 10 den 25 januari 2018,
Kommunstyrelsens beslut, § 220 den 3 november 2016,
Kommunstyrelsens beslut, § 176 den 8 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 maj 2018,
Föreläggande från förvaltningsrätten 2018-04-26.
Förslag till yttrande 2018-05-16.
Jäv
Martin Johansen (L) och Benny Andersson (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under
ärendets behandling.
Bo Bertelsen (M) går in som ordförande under ärendets behandling.
Rikard Larsson (S) går in som justerare under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå förvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Benny Halldins (S) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Benny Halldins (S) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
15 Ja-röster, Peter Andersson (L), Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M),
Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M), Håkan Bergstam (M), Inger Forsberg
Bergstam (M), Robert Johansson (M), Roland Flyckt (KD), Jeanette Lagervall (S),
Benny Halldin (S), Leif Göbel (S), Rikard Larsson (S), Christer Wrangsten (V),
Thord Jansson (SD).
1 Nej-röst, Gert Kjellberg (TP).
Benny Halldins (S) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:
”Jag reserverar mig yttrandet då det är felaktigt och osakligt.
Yttrandet riskerar att vilseleda förvaltningsrätten i fråga om ingiven ansökan.
Ansökan enligt kommunens handlingar har inkommit 2018 men den ansökan
behandlades redan 2009 i genom ordförande beslut av dåvarande ordförande för
samhällsbyggnadsnämnden. Där det beslutades att Klaganden skulle erbjudas arrende
tillsammans med överiga i området. Så uppenbart har ansökan redan behandlas
2008.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2018-05-31
Det faller också på sin orimlighet att kommunens handläggning av ansökningar skall
ta över 7-8 år att behandla.
Kommunstyrelsen försöker vilseleda rätten med att inte upplysa i dess yttrande att
den ansökan som kommunen stödjer sin talan på redan är behandlad 2009. Dessutom
så har kommunstyrelsen behandlat arrende frågan från klagande 2014 då
kommunstyrelsen beslutade att ge arrende till grannfastigheten till klagande.
Så det finnes ingen onehandlad ansökan och inte heller något annat beslut att de
tidigare besluten rörande arrende för klagande skulle var upphävda eller ändrade.
Dessutom har kommunen förlikat sig och betalt alla rättsliga kostnader i Uddevalla
Tingsrätt rörande klagande. Att kommunen nu återigen tar upp ärenden där man
rättsligt har gjort upp är för mig både obegripligt och skrämmande.
Gert Kjellberg Tjörnpartiet”

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§115

Svar på remiss: Stenungsunds kommuns översiktsplan
2018/126
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Yttra sig i enlighet med bifogat remissvar ”Remissvar Tjörn samråd
Stenungsunds ÖP”.
2. Paragrafen är omedelbart justerad.
Barnkonventionen
Utifrån Tjörns kommuns barnchecklista görs bedömningen att beslutet inte får
negativa konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Tjörns kommun har tagit del av samrådsförslag till ny översiktsplan för
Stenungsund. Planförslaget anger bland annat bebyggelseutveckling koncentrerad
till befintliga tätorter, i anslutning till regional infrastruktur. Utsnitt ur
sammanfattning av förslaget i samrådshandlingen:
”Planförslagets huvudstrategi är att utveckla kommunen genom ett starkt samband
mellan bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur. Till
huvudstrategin hör ett antal delstrategier. Syftet med delstrategierna är att skapa en
varierad och allsidig bebyggelseutveckling, ett varierat näringsliv, en förstärkt
transportinfrastruktur, en ökad färskvattenkapacitet, en säkerställd god
status/kvalitet i kustvatten, sjöar och vattendrag samt ett utvecklat friluftsliv och
möjlighet till en aktiv livsstil.”
För Översiktskarta från ÖP Del 1 Förslag, se sidan 4 i tjänsteutlåtande.
Tjörn kommuns synpunkter redogörs utifrån dels regionalt och mellankommunalt
perspektiv, och dels samrådsförslagets huvudstrategi och del-strategier. Slutligen
lämnas några redaktionella kommentarer.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 114 den 9 maj 2018.
Samverkan
Remissvaret är utarbetat i samverkan mellan tjänstemän inom kommunens sektor
samhällsbyggnad (planavdelning, miljöavdelning, VA-avdelning, trafikavdelning),
kommunledningskontor (säkerhet, beredskap, näringsliv), kultur- och
fritidsförvaltning samt barn- och utbildningsförvaltning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2018-05-31
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 2018-03-20,
Remissvar Tjörn samråd Stenungsunds ÖP.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
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