
TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
Sammanträdesdatum  2019-10-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Stora Vetteberget, Kommunhuset i Skärhamn kl. 08:30 – 12:42

Utses att justera Björn Möller (-)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2019-10-17

Paragrafer 189

Underskrifter Sekreterare _____________________________________________________________
Torbjörn Hall

Ordförande _____________________________________________________________
Benny Andersson (S) 

Justerare _____________________________________________________________
Björn Möller (-)  

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-10-17

Anslaget sätts upp 2019-10-18

Anslaget tas ner 2019-11-09

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift ____________________________________________________________
Torbjörn Hall
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benny Andersson (S)
Magne Hallberg (KD)
George Strömbom (C)
Bo Bertelsen (M)
Björn Möller (-)

Övriga närvarande Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Torbjörn Hall, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§189

Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr 
11192-19), ordförandebeslut om starttillstånd för asfaltering

2019/245

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott översänder ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 6 juni 2019 i ordförandebeslut att 
godkänna starttillstånd för asfaltering vid Hamngatan i Skärhamn. Beslutet har 
anmälts som ett delegationsbeslut på kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde den 5 september 2019. 

Kommunstyrelsens ordförandes beslut om starttillstånd har överklagats av Gert 
Kjellberg den 9 september 2019 med yrkande att förvaltningsrätten upphäver 
beslutet i sin helhet, i andra hand att förvaltningsrätten upphäver beslutet i dess 
helhet. 

Förvaltningsrätten har i föreläggande begärt att kommunen svarar i målet, bilaga 1 
till tjänsteutlåtandet. 

Förvaltningen har begärt och fått anstånd med att yttra sig till den 1 november 2019. 

Front advokatbyrå har på uppdrag av förvaltningen upprättat ett förslag till yttrande, 
daterat den 9 oktober 2019, vilket tillställts arbetsutskottets ledamöter, där det 
framgår att kommunen yrkar och hemställer att förvaltningsrätten lämnar 
överklagandet utan bifall, bilaga 2 till tjänsteutlåtandet. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen att yttra sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-11
Föreläggande från förvaltningsrätten.
Förslag till yttrande.

Jäv
Martin Johansen (L) anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling.

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska översända ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
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