
TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
Sammanträdesdatum  2018-09-06

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 – 18:20

Utses att justera Benny Andersson (S) och Benny Halldin (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2018-09-06

Paragrafer 131-133

Underskrifter Sekreterare _____________________________________________________________
Johan Nilsson

Ordförande _____________________________________________________________
Martin Johansen (L), ej § 132               Lars Carlsson (M), § 132

Justerare _____________________________________________________________
Benny Andersson (S), ej § 132 Benny Halldin (S), § 132

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-09-06

Anslaget sätts upp 2018-09-07

Anslaget tas ner 2018-10-01

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift ____________________________________________________________
Johan Nilsson
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L), ej § 132
Christina Widlund (L)
Lars Carlsson (M)
Björn Möller (M)
Bo Bertelsen (M)
Filip Gollungberg (M)
Susanne Landgren (M), § 132
Robert Johansson (M) fd (MP), § 132
Jörgen Myrberg (KD)
Azar Hedemalm (MP)
Anders Helling (MP), § 132
Mats Kristensson (C), §§ 131, 133
Robert Bull (C) fd (S), §§ 131, 133
Benny Andersson (S), ej § 132
Benny Halldin (S)
Leif Göbel (S), §§ 131, 133
Christer Wrangsten (V), § 132
Gert Kjellberg (TP), ej § 133
Magnus Gullbrandsson (TP), §§ 132, 133
Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande Håkan Bergstam (M), ej § 132
Inger Forsberg Bergstam (M), ej § 132
Rikard Larsson (S), ej § 132
 

Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§131

Svar på remiss: Förslag till havsplan Västerhavet - samrådshandling

2018/345

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna kommungemensamt samrådsyttrande från Tjörn och Orust gällande 
förslag till nationell havsplan för Västerhavet med tillägg att i det fortsatta 
arbetet ska utredningar avseende identifiering av risker med vrak beaktas.

2. Paragrafen är omedelbart justerad.

Sammanfattning
Havs- och Vattenmyndigheten leder nu en statlig havsplanering av Sveriges tre 
havsplaneområden; Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Tjörns och Orust 
kommun, fortsättningsvis kallade kommunerna, har fått förslag till nationell 
havsplan för Västerhavet på remiss. 

Planeringen görs tillsammans med landets 14 kustlänsstyrelser, centrala 
myndigheter, regionala organ, kustkommuner och bransch- och 
intresseorganisationer. Kommunerna ansvarar för översiktsplanering av såväl mark 
som vatten. För kustkommunernas del omfattar planeringsansvaret även kustvatten 
och territorialvatten. Därmed har kustkommunerna en nyckelroll i havsplaneringen. 
I territorialvattnet kommer de statliga havsplanerna och kommunernas 
översiktsplaner att överlappa. Territorialvatten omfattar 12 nautiska mil ut från 
kusten.

Följande synpunkter framförs i remissvaret:

 Kommunerna efterfrågar en tydligare beskrivning av statens syn på hur 
avvägning mellan motstridiga intressen inom havsområdet bör gå till.

 Kommunerna vill se en fördjupad dialog med staten kring utökade möjligheter 
till samnyttjande.

 Kommunerna föreslår att fiskets miljöpåverkan problematiseras ytterligare och 
ges större utrymme i havsplanen. Kommunerna efterfrågar även progressiva 
förslag om skyddsbestämmelser/zoneringar i havsplanen.

 Kommunerna anser att begreppet attraktiva livsmiljöer kanske istället skulle 
ersättas med ett begrepp som bättre beskriver vad som avses.

 Kommunerna efterfrågar tydligare resonemang kring sambandet hav-land och 
dess effekter, i såväl plandokument som miljökonsekvensbeskrivning och 
hållbarhetsbedömning, till vägledning för den kommunala kust- och 
havsplaneringen.

 Kommunerna efterfrågar att de kvantitativa analyserna i 
miljökonsekvensbeskrivningen på ett tydligare sätt ramas in av pedagogiska 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

resonemang, för att resultatet ska bli mer tillgängligt. Den aggregering av 
osäkerheter som sker vid användning av Symphony-verktyget kan också 
beskrivas tydligare för att ge miljöbedömningens resultat rätt 
tillförlitlighetsvalör.

 För att inkludera kommande resultat från den intensifierade kommunala kust- 
och havsplanering som är att vänta de närmaste åren, finns det anledning att 
relativt snart se över havsplanen med miljö- och hållbarhetsbedömningar. 
Kommunerna föreslår en inledande revideringscykel på fyra år

 Till granskning eller i efterkommande havsplaner vore det önskvärt med en mer 
konkret koppling mellan statens ”framtidsvision” för havet och havsmiljön, och 
föreslagen användning i plankartan

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 154 den 23 augusti 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 augusti 2018,
Förslag till remissvar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut med tillägg till yttrandet att i det fortsatta arbetet ska utredningar 
avseende identifiering av risker med vrak beaktas.
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Kommunstyrelsen 2018-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§132

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 2018-08-22.

2. Paragrafen är omedelbart justerad.

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 .

Kommunstyrelsens beslut den 8 februari 2018 har överklagats av .

Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig i målet och har nu beretts möjlighet att yttra 
sig över  yttrande daterat 18 juni 2018. 

Förvaltningen har låtit Front Advokater upprätta ett förslag till yttrande, bilaga 2, 
där kommunen vidhåller tidigare angiven inställning. 

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

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 156 den 23 augusti 2018,
Kommunstyrelsen, § 109 den 31 maj 2018,
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.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 22 augusti 2018,
Underrättelse från förvaltningsrätten 2018-06-21,
Förslag till yttrande 2018-08-22.

Jäv
Martin Johansen (L) och Benny Andersson (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under 
ärendets behandling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen 2018-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lars Carlsson (M) går in som ordförande under ärendets behandling.

Benny Halldin (S) går in som justerare under ärendets behandling.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Nils Lackfors (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottets förslag 
till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) och 
Nils Lackfors (S) förslag väljs.

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§133

Yttrande i mål om laglighetsprövning avseende kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut 2018-06-14, § 138, Begäran om 
investeringsmedel från barn- och utbildningsnämnden för 
utbyggnad av Myggenäs skolas parkering

2018/271

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommunen yttrar sig till förvaltningsrätten i Göteborg i mål om 
laglighetsprövning (mål nr 8295-18) enligt upprättat förslag 2018-08-22.

2. Paragrafen är omedelbart justerad.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 juni 2018, KSAU § 138 
angående begäran om investeringsmedel från barn- och utbildningsnämnden för 
utbyggnad av Myggenäs skolas parkering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten har i föreläggande 2018-07-13 begärt att kommunen svarar i 
målet. Förvaltningsrätten har beviljat anstånd med yttrande till 2018-09-07. 

Förvaltningsrätten har i beslut 2018-07-26 avslagit yrkandet om inhibition. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande 2018-08-22 där det framgår att 
kommunen vitsordar att en del av beslutet upphävs och att en del av yrkande om 
upphävande av beslutet bestrids. 

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

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 157 den 23 augusti 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 138 den 14 juni 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 23 augusti 2018,
Föreläggande från förvaltningsrätten 2018-07-13,
Förslag till yttrande 2018-08-22.

Jäv
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag 
till beslut.
Magnus Gullbrandsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottets 
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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