
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn samt Teams  
kl. 15:00 – 21:27 

Utses att justera Rikard Larsson (S) §§ 57-60 Magnus Gullbrandsson (TP) § 61 

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2021-04-08  

Paragrafer 57-61 

 
Underskrift  Sekreterare 

 
 Johan Nilsson 

 Ordförande 
 

 Martin Johansen (L) 
 Justerare 

 
 Rikard Larsson (S) §§ 57-60           Magnus Gullbrandsson (TP) § 61 

 

 

 ANSLAG/ BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Anslaget sätts upp 2021-04-08 

Anslaget tas ner 2021-04-30 

Protokollets förvaring  Kommunhuset i Skärhamn 

Underskrift 
 

 Johan Nilsson 
 Utdragsbestyrkande 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M), ersätter Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S), ej § 61 
Benny Halldin (S), ersätter Rikard Larsson (S) § 61 
Anette Johannessen (S), ersätter Björn Möller (-) fd (M) 
Gert Kjellberg (TP), ej §§ 58-59, 61 
Magnus Gullbrandsson (TP), ersätter Gert Kjellberg (TP) §§ 58-59, 
61 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Martin Johansson (SD), ej §§ 59-60 
Rolf Persson (KD), ersätter Martin Johansson (-) fd (SD) §§ 59-60 
 

Övriga närvarande 
 

Hans Blomqvist, kommunjurist 
Johan Nilsson, kommunsekreterare
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57 

Samrådsunderlag inför budget för GR 2022 

2021/42 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tjörns kommun inte har något att erinra mot GR:s 
förbundsstyrelses förslag till rambudget 2022 för GR. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Enligt förbundsordningen för GR ska förbundsstyrelsen bereda 
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett 
samrådsunderlag avseende budget för nästkommande år. GR har 
till medlemskommunerna översänt förslag på rambudget för 2022.  

GR:s årsavgift beräknas utifrån kommunens invånarantal och 
uppgick under 2021 till 75,52 kr per invånare. Inför 2022 föreslås 
nivån att sänkas till 72,64 kr per invånare.  

Tjörns totala årsavgift 2021 uppgick till 1 210 tkr baserat på 
invånarantal 16 016 per 31 december 2019. Utifrån statistik från 
SCB uppgick befolkningen i Tjörns kommun per den 31 december 
2020 till 16 147 invånare vilket innebär en årsavgift för 2022 på 
1 173 tkr. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 70 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-15 
Protokollsutdrag Förbundsstyrelsen GR 
Rambudget 2022 för GR 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§58 

Yttrande i mål 2613-21 avseende justering av VA-taxan 

2019/417 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommunen yttrar sig till Förvaltningsrätten i Göteborg i 
mål nr 2613-21 enligt förslag daterat 2021-04-08, bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

3. Paragrafen är omedelbart justerad. 

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

Barnkonventionen 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att beslutet inte påverkar, får 
konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Göteborg avslog den 10 november 2020 Gert 
Kjellbergs överklagande av kommunfullmäktiges beslut om 
justerad va-taxa (2020-02-20, § 35).  

Gert Kjellberg överklagade förvaltningsrättens dom till 
kammarrätten som den 4 mars 2021 beslutade att undanröja 
domen och återförvisa målet till förvaltningsrätten för ny 
prövning. Detta då förvaltningsrätten i sin handläggning inte hade 
beaktat samtliga inlagor från Gert Kjellberg.  

Förvaltningsrätten har i föreläggande begärt att kommunen svarar 
i målet. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande där det 
framgår att kommunen motsätter sig Gert Kjellbergs talan.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig till 
förvaltningsrätten enligt upprättat förslag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 71 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 35 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-31 
Förslag till yttrande, bilaga 1 
Föreläggande från förvaltningsrätten, bilaga 2 
 
Jäv 
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Magnus Gullbrandsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
överklagan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) och 
Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig enligt: 

”Jag reserverar mig mot yttrandet, Då beslut strider mot 
kommunallagens bestämmelser anser jag att förvaltningsrätten 
skall bifalla den överklagades talan.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§59 

Yttrande i mål 2690-21 avseende avseende motion om val 
av nytt oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande 

2019/39 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommunen yttrar sig till Förvaltningsrätten i Göteborg i 
mål nr 2690-21 enligt förslag daterat 2021-04-08, bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

3. Paragrafen är omedelbart justerad. 

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

Barnkonventionen 
Kommunstyrelsen bedömer att beslutet inte påverkar, får 
konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2021 § 45 att Gert 
Kjellbergs motion med förslag om att byta ut kommunstyrelsens 
andre vice ordförande tillika oppositionsråd var besvarad.  

Beslutet har överklagats av Gert Kjellberg med yrkande att 
förvaltningsrätten ska upphäva beslutet. 

Förvaltningsrätten har i föreläggande begärt att kommunen svarar 
i målet. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande där det 
framgår att kommunen motsätter sig Gert Kjellbergs yrkande.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig till 
förvaltningsrätten enligt upprättat förslag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 72 
Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 45 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-30 
Förslag till yttrande, bilaga 1 
Föreläggandet från förvaltningsrätten, bilaga 2 
 
Jäv 
Gert Kjellberg (TP) och Martin Johansson (-) fd (SD) anmäler jäv och 
lämnar lokalen under ärendets behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

Magnus Gullbrandsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
överklagan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes 
(MP) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig enligt: 

”Jag reserverar mig mot yttrandet, Då beslut strider mot 
kommunallagens bestämmelser anser jag att förvaltningsrätten 
skall bifalla den överklagades talan.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60 

Yttrande i mål 2806-21 avseende kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-02-25 

2021/70 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommunen yttrar sig till Förvaltningsrätten i Göteborg i 
mål nr 2806-21 enligt förslag daterat 2021-04-08, bilaga 1 
till tjänsteutlåtandet. 

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

3. Paragrafen är omedelbart justerad. 

 
Barnkonventionen 
Kommunstyrelsen har bedömt att beslutet inte påverkar, får 
konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Zaid Liveland och Martin Johansson har överklagat 
kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 (§§ 31-53) med yrkande att 
besluten ska upphävas.  

Klagandena har även framställt yrkanden om inhibition.  

Förvaltningsrätten har 15 mars 2021 och den 29 mars 2021 avslagit 
klagandenas yrkanden om inhibition.   

Förvaltningsrätten har i förelägganden begärt att kommunen 
svarar i målet. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande där det 
framgår att kommunen bestrider Zaid Livelands och Martin 
Johanssons yrkanden.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 73 
Kommunfullmäktige 2021-02-25, §§ 31-53 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-01 
Förslag till yttrande, bilaga 1 
Föreläggande från förvaltningsrätten 2021-03-16, bilaga 2 
Föreläggande från förvaltningsrätten, 2021-03-25, bilaga 3 
Beslut i frågan om inhibition, bilaga 4-5 
 
Jäv 
Martin Johansson (-) fd (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen under 
ärendets behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61 

Yttrande i mål nr 3560-21 avseende val av ombud till 
årsmöte för Bohuskustens vattenvårdsförbund, 
suppleant till Renova AB och Renova MIljö ABs styrelser, 
samt ersättare till samhällsbyggnadsnämnden 

2021/87 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommunen yttrar sig till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 
nr 3351-21, 3557-21 samt 3560-21 enligt förslag daterat 2021-
04-08, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

3. Paragrafen är omedelbart justerad. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S), Anette Johannesen (S), Benny Halldin (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

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

Barnkonventionen 
Kommunstyrelsen bedömer att beslutet inte påverkar, får 
konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2021 §§ 33-35 att 
välja ombud till årsmöte för Bohuskustens vattenvårdsförbund, 
suppleant till Renova AB och Renova Miljö AB styrelser samt 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Besluten har överklagats av Gert Kjellberg med yrkande att 
förvaltningsrätten ska upphäva besluten.  

Gert Kjellberg har därvid yrkat att beslutet att välja ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden (§ 35) ska inhiberas. 
Förvaltningsrätten har den 25 mars 2021 förordnat om inhibition. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningsrätten har därefter i föreläggande begärt att 
kommunen svarar i målen. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande där det 
framgår att kommunen medger Gert Kjellbergs yrkanden.  

Detta då det omröstningsförfarande som tillämpats inte varit helt 
förenligt med kommunallagens bestämmelser om exempelvis 
beslutsförhet samt även stått i strid med fullmäktiges 
arbetsordnings regler om tid för sammanträde, kallelse och 
tillkännagivande.   

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig till 
förvaltningsrätten enligt upprättat förslag. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-02-25, §§ 33-35 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-31 
Förslag till yttrande, bilaga 1 
Förelägganden från förvaltningsrätten, bilaga 2 
Beslut om inhibition, bilaga 3 
 
Jäv 
Gert Kjellberg (TP) och Rikard Larsson (S) anmäler jäv och lämnar 
lokalen under ärendets behandling. 

Magnus Gullbrandsson (TP) går in som protokollsjusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (-) fd (SD) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 

Anette Johannessen (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta och 
tillföra följande till yttrandet: att Kommunen bestrider Gert Kjellbergs 
överklagande, för att verkligen få det hela prövat. Kommunen har 
verkligen agerat efter bästa förmåga under rådande pandemitider.  
Investerat i resurser (tid och personal) för att det skulle göras så bra 
som möjligt. Förfarandet är helt i Kommunallagens anda och utgången 
av beslutet har inte påverkats. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Magnus Gullbrandsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
överklagan. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) med 
fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Bo Bertelsens (M) med fleras förslag blir 
huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Anette Johannessens (S) förslag mot Magnus 
Gullbrandssons (TP) förslag. Anette Johannessens (S) förslag väljs till 
motförslag. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) med fleras förslag mot Anette 
Johannessens (S) förslag. Bo Bertelsens (M) med fleras förslag väljs.  

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) med fleras förslag. 

Nej-röst för Anette Johannessens (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Martin Johansen (L)t, Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Tanja Siladji Dahne (MP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson 
(-) fd (SD). 

4 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin 
(S), Anette Johannessen (S). 

1 avstår, Magnus Gullbrandsson (TP). 

Bo Bertelsens (M) med fleras förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig enligt: 

”Jag reserverar mig mot yttrandet, Då beslut strider mot 
kommunallagens bestämmelser anser jag att förvaltningsrätten 
skall bifalla den överklagades talan.”
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