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§31

Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Gunnemar Olsson (L) och Rikard Larsson
(S) att tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§32

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande tillägg:
-

-

Justerandes sign

Anmälan av interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om
transportplan
Renova AB - granskning av verksamhetsåret 2020

Utdragsbestyrkande
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§36

Val av ersättare i valberedningen (V)
2021/18
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Christer Wrangsten (V) till ersättare i
valberedningen.
Sammanfattning
Catharina Schönbäck (V) har entledigats från uppdraget som ersättare i
valberedningen. Fyllnadsval ska därför ske.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Collberg (V) föreslår Christer Wrangsten (V) som ersättare i
valberedningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§37

Fördelning av budget 2021 avseende politikerkostnader
2021/15
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fördelningen av
budget 2021 avseende politikerkostnader.
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
Kommunfullmäktige har beslutat om en rambudget för
politikerkostnader om 9 Mkr, där revisionen tilldelats 1,04 Mkr.
Arvodesberedningen har utifrån det framtagit förslag till
fördelning på nämndnivå och översänt till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-02-11, § 23
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 8
Arvodesberedningen 2020-12-15
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-20
Fördelning av budget 2021 avseende politikerkostnader
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§38

Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson
(M) om hur många laddstolpar som installerats i
kommunal regi
2020/260
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har ställt en fråga till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om hur
många laddstolpar som installerats i kommunal regi.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§39

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg
(TP) om att ändra tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av heltid
2019/231
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med följande
justering: att tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande fastställs till 43 procent av heltid.
Reservation
Zaid Liveland (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen
redovisas sist i paragrafen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens nuvarande andre vice
ordförande till tio procent av heltid.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2020-01-23 för
vidare utredning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens
andre vice ordförande.
Arvodesberedningen genomför nu en översyn av kommunens
arvodesbestämmelser för förtroendevalda och ska inom ramen för
detta föra dialog med samtliga nämnders presidium för att få en
överblick över arvoderingsnivåerna. Detta kommer pågå under
hösten 2020.
Förvaltningen föreslår att man inte föregår arvodesberedningens
pågående översynsarbete genom att fatta beslut om en förändring
i nuläget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utöver ovanstående saknas det även stöd i lag för att genomföra
den förändring som förslaget avser.
Om det aktuella förslaget antas kommer kommunstyrelsens andre
vice ordförande inte kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag som
kommunalråd. Detta då det krävs att ett kommunalråd utför sitt
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent).
Ett kommunalråd är förtroendevald. Ett sådant uppdrag kan
endast återkallas om det finns stöd i lag.
Enligt kommunallagens 4 kapitel kan uppdraget som
förtroendevald återkallas/upphöra då
-

den förtroendevalde önskar att avgå,
den förtroendevalde upphör att vara valbar,
val till fullmäktige har upphävts och omval hållits,
rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och
mandatfördelningen har ändrats,
extra val till fullmäktige har hållits,
den förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet,
den förtroendevalde har dömts för brott för vilket lägst
fängelse i två år kan följa,
den politiska majoriteten i en nämnd inte längre är densamma
som i fullmäktige, samt
förändringar i nämndorganisationen görs.

Bestämmelserna i kommunallagens 4 kapitel ger en fullständig
bild av vid vilka tillfällen, och av vilka skäl, ett kommunalt
förtroendeuppdrag kan återkallas under löpande mandatperiod.
Då ingen av ovan nämnda situationer föreligger i aktuellt fall
saknas det rättsligt stöd för att göra den föreslagna förändringen.
Förvaltningen förslår därför att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2020-11-26, § 245
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11, § 241
Kommunfullmäktige 2020-01-23, § 19
Kommunfullmäktige 2019-12-12, § 321
Kommunstyrelsen 2019-11-28, § 225
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14, § 242
Kommunfullmäktige 2019-08-29, § 188
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-29
Motion den 21 maj 2019,
Tjänsteutlåtande 2019-11-19
Jäv
Martin Johansson (SD) anmäler jäv och deltar ej under ärendets
behandling eller beslut.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP), George Strömbom (C), Zaid Liveland (SD),
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen med följande justering: att tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande fastställs till 43 procent av
heltid.
Thomas Collberg (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Gert
Kjellbergs (TP) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes
(MP) med fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) med fleras förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
8 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
20 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
13 avstår, (se omröstningsprotokoll).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs.
Protokollsanteckning
Tanja Siladji Dahne (MP) anmäler protokollsanteckning enligt
följande:
”MP vill föra till protokollet att vi beklagar att oppositionsrådet
representerar så liten del av oppositionen och att de försök som
gjorts för att säkerställa en balans misslyckats.”
Gunnemar Olsson (L) och Martin Johansen (L) anmäler
protokollsanteckning enligt följande:
”Vi ser det som problematiskt att under löpande mandatperiod
göra en så stor förändring av tjänstgöringsgrad och därmed
arvode för en enskild politiker. De argument som framförts under
behandlingen av ärendet antyder att faktorerna: person,
partitillhörighet samt parlamentariskt underlag skulle vara
tjänstgöringsgradsgrundande vilket är en uppfattning som vi inte
delar.”
Benny Andersson (S) anmäler protokollsanteckning enligt
följande:
”Under punkten 11 på KF,s dagordning som berörde om
oppositionsrådet Martin Johansson (-) fd (SD) arvode skulle
sänkas från 80 procent av heltid till 43 procent av heltid så
anmälde nämnde ledamot jäv då det berörde honom personligen.
Han påpekade att det var viktigt att Zaid Liveland (SD) skulle
tjänstgöra som ersättare för honom under punkten han var jäv.
Eftersom nämnde Zaid Liveland är Martin Johanssons styvfar så
begärde jag ordet och frågade KF,s Ordförande Anders G
Högmark (M) om inte den inkallade ersättaren ansågs som jäv i
sitt närstående till Martin Johansson? Ordförande svarade då mig
att ”på Tjörn är väl alla släkt med varandra så om man skulle gå
efter det så skulle väl snart ingen kunna tjänstgöra för någon”.
Zaid Liveland (SD) tillfrågades då inte heller om han själv ansåg
sig vara jäv i frågan.
Det kommunallagen föreskriver om jäv återfinns i kapitel 5:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-25
Kommunfullmäktige

”Jäv
47 § En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende
som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo,
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.
I fråga om jäv för ledamöter ska 6 kap. 30 § andra och tredje
styckena tillämpas.”
och i kapitel 6:
”30 § ……
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv
mot honom eller henne ska självmant uppge det.
Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och
har någon annan inte trätt i dennes ställe, ska nämnden snarast
besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen
av jävsfrågan endast om nämnden annars inte är beslutsför och
någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.”
Under punkten som slutade med att Martin Johanssons arvode
minskades enligt förslag så argumenterade och voterade nämnde
Zaid Liveland (SD) till förmån för sin styvson.
Jag anser det mycket anmärkningsvärt av ordförande att inte ta
mitt påpekande under prövning och istället med konstlad
nonchalant humor ”vifta bort” mitt påpekande.
Jag själv tar avstånd från hur ärendet tilläts behandlas under
uppenbar jäv enligt min tolkning av kommunallagen.
Varför ordförande inte lätt kommunfullmäktige ta ställning till
frågan om Zaid Liveland (SD) var jävig, som kommunallagen
kräver, verkar vara en tydlig favorisering av en för honom
närstående politisk grupp. Något som återigen visar Anders G
Högmark (M) partiska agerande i sin roll som
Kommunfullmäktiges ordförande.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skriftlig reservation
Zaid Liveland (SD) reserverar sig enligt:
”Arvoden och arvodesbestämmelserna beslutas inför varje
mandatperiod.
Kommunfullmäktige beslöt den 14 juni 2018, § 92 fastställa
arvodesbestämmelserna inkl. fasta arvoden för mandatperioden 20192022. Därutöver fastställde man även, efter politiska överläggningar,
med BpT-gänget och sossarna i spetsen höjdes tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande från drygt 57 % till 80 %. Herr
ordförande. Detta är en fråga endast för inför nästa val, med respekt för
tidigare beslut.
Som oppositionsråd företräder man hela kommunen dess intressen. Det
kan vara möten och överläggningar även med andra kommuner.
Martin Johansson företräder kommunen till exempelvis
företagskontakter och sammanträden. Följa upp frågor som har
betydelse för våran kommuns ekonomi och utveckling på både kort och
lång sikt. Martin arbetar på ett konstruktivt sätt, för en hållbar
utveckling. Hans huvudsakliga fokus är kommunens och
medborgarnas bästa, Att hålla ”Tjörnhjulet” i rullning. -ordning och
reda.
Att jag inte i detta avsnitt och i andra ärenden inte släpptes in på
mötet korrekt. ca 30 min off-line tyder att det fanns tekniska
problem. Det uppfyller då inte kravet som står i Tjörns kommuns
egna regelverk. Då jag Zaid Liveland och justeraren Rikard
Larsson även upplyste Ordförande Anders G Högmark om detta.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§40

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra
riktlinjer mot mutor
2020/42
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har kommit in med en motion om att
fullmäktige ska besluta att kommunens riktlinjer mot mutor inte
ska omfatta förtroendevalda.
Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande avstyrkt förslaget då
förtroendevalda tillhör den personkrets som kan göra sig skyldiga
till mutbrott och att det därför är av stor vikt att kommunens
riktlinjer mot mutor omfattar denna grupp. Det skulle också vara
skadligt för allmänhetens förtroende om kommunen valde att
undanta förtroendevalda från riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har återremitterar ärendet för komplettering av
beslutsunderlaget med arvodesbestämmelser, policy och riktlinjer
mot mutor samt en redogörelse för vilka ersättningar och arvoden
som inte har betalats ut enligt gällande bestämmelser under
innevarande mandatperiod.
Förvaltningen har kompletterat utredningen med
arvodesbestämmelser, policy mot mutor och riktlinjer mot mutor.
Förvaltningen har dock inte kunnat ta fram uppgift om vilka
arvoden och ersättningar som inte har betalats ut under
innevarande mandatperiod. Detta då arvodesblanketterna enligt
gällande dokumenthanteringsplan endast sparas under ett år och
redovisningen därutöver kräver en omfattande arbetsinsats. Den
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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efterfrågade redovisningen torde dessutom inte ha någon
betydelse för frågan om förtroendevalda ska omfattas av
riktlinjerna mot mutor eller inte.
De handlingar som tillförts ärendet förändrar inte förvaltningens
inställning till förslaget. Riktlinjerna bedöms vara av viktig
informativ betydelse för de förtroendevalda och det skulle även
vara förtroendeskadligt att undanta kommunens politiker från
kommunens riktlinjer mot mutor.
Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2020-11-26, § 246
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 242
Kommunstyrelsen 2020-09-03, § 167
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20, § 138
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 58
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-23
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun
Policy mot mutor
Riktlinjer mot mutor
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§41

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att be
fastighetsägare inom kommunala VA-områden som fått
sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun om ursäkt
för det bevattningsförbud som infördes juli 2019
2019/365
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med en motion med yrkande om
att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att
tillse att dess ordförande författar ett brev med ursäkt till de
fastighetsägare som trots dricksvattenleverans från en annan
kommun ändå omfattades av bevattningsförbud under 2019.
Med hänsyn till att det inte är möjligt att fastställa vilka fastigheter
som får sitt vatten från Stenungsund samt den omständigheten att
det är otillåtet för kommunfullmäktige att recensera beslut som
kommunstyrelsen fattat i ärenden rörande myndighetsutövning
mot enskilda bedöms det vara olämpligt att besluta i enlighet med
motionen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-01-14, § 6
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 280
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 174
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-17
Komplettering avseende införande av bevattningsförbud i Tjörns
kommun
Motion 2019-11-17
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
George Strömbom (C), Rikard Simensen (SD), Lars Carlsson (M), Maud
Hultberg (S), Anna Wängborg (MP), Martin Johansson (-) fd (SD),
Martin Johansen (L), Thomas Collberg (V) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och George Strömboms (C)
med fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för George Strömboms (C) med fleras förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
34 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
6 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
1 avstår, (se omröstningsprotokoll).
George Strömboms (C) med fleras förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§42

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om LSSverksamhet på Tjörns skolor
2019/362
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska utredas kopplat till
strukturen för framtidens skola och därmed bifalls motionen.
Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har väckt en motion om LSS-verksamhet på Tjörns
skolor. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB.
Socialnämnden föreslår att frågan utreds kopplat till strukturen för
framtidens skola. Det noteras även från socialförvaltningen att det inte i
dagsläget finns rätt förutsättningar att skapa denna typ av daglig
verksamhet på Tjörns kommun. Resterande instanser ställer sig positiva
till förslaget men kan ej ansvara för handledningen som krävs.
Mot bakgrund av att det idag inte finns rätt förutsättningar för att
skapa denna typ av daglig verksamhet har förvaltningen föreslagit
att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-02-11, § 20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 5
Tjörns Måltids AB 2020-05-20, § 32
Tjörns Bostads AB 2020-05-19, § 32
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-27, § 25
Socialnämnden 2020-01-29, § 13
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 268
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-19
Tjänsteutlåtande Tjörns Måltids AB 2020-05-11
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-04-22
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2020-02-17
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2020-01-10
Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns
skolor
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§43

Svar på motion från Thord Jansson (SD) angående
solceller på offentliga byggnader
2019/173
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad, med
hänvisning till att det i dagsläget ingår solceller vid upphandling
av offentliga byggnader om förutsättningarna för solceller bedöms
vara gynnsamma.
Barnkonventionen
Beslutet om att anse motionen besvarad påverkar inte, får
konsekvenser för eller berör barn på något sätt. Arbetet med att
hitta mer hållbara lösningar för att producera el kan får dock en
positiv påverkan på våra barns livsvillkor då belastningen på vår
miljö kan minska genom denna insats.
Sammanfattning
Thord Jansson (SD) har lämnat in en motion angående solceller på
offentliga byggnader. I motionen yrkar motionären på att
kommunfullmäktige ska ge tjänstepersoner i uppdrag att ta med
solceller i alla upphandlingar av offentliga byggnader.
Motionen remitterades till Tjörns Bostads AB som anser motionen
besvarad då bolaget redan arbetar med frågan.
Även kommunstyrelsen anger i sitt svar att man arbetar med
frågan genom att solceller redan nu alltid finns med i
upphandlingsunderlag kopplat till offentliga byggnader, om
förutsättningarna för solceller bedöms vara gynnsamma.
Kommunstyrelsen beslutade även i november att ställa sig bakom
åtgärd nummer 16 i ”Kommunernas klimatlöften” som innebär att
kommunen under 2021 ska satsa på att producera egen solel
genom att installera minst en egen anläggning för produktion av
solel eller är delägare i en solcellspark.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-02-11, § 21
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 6
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 122
Kommunstyrelsen 2020-03-05, § 61
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 30
Tjörns Bostads AB 2019-12-16, § 63
Kommunfullmäktige 2019-04-17, § 141
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-12
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2019-12-09
Motion från Thord Jansson (SD) angående solceller på offentliga
byggnader
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign
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§44

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om solpark
2019/392
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen: att kommunen
inventerar sina outnyttjade marker som skulle vara idealiska för
att upprätta en kommunal solpark.
Barnkonventionen
Arbetet med att hitta mer hållbara lösningar för att producera el
kan få en positiv påverkan på våra barns livsvillkor då
belastningen på vår miljö kan minska genom denna insats.
Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in motion angående solpark. I
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunen
inventerar sina outnyttjade marker som skulle vara idealiska för
att upprätta en kommunal solpark. Detta dels för kommunens
eget bruk, dels för att upplåta åt de Tjörnbor och andra som vill
investera i grön energi. Detta skulle kunna vara en trovärdig
åtgärd för att bidra till energiomställningen på Tjörn
Förvaltningen har handlagt motionen och menar att det är många
faktorer som behöver beaktas i ett sådant åtagande och att detta
lämpligen görs i samband med pågående arbete med att ta fram
en översiktsplan alternativt att det görs i samband med
detaljplaneläggning.
Kommunfullmäktige valde att vid sitt sammanträde 2020-08-27 att
återremittera ärendet för att beakta inbjudan från regionstyrelsen
och landshövding Anders Danielsson avseende kommunernas
klimatlöften.
Kommunstyrelsen fattade i november 2020 beslut om att ställa sig
bakom ett antal åtgärder i satsningen ”Kommunernas
klimatlöften”. Kommunernas klimatlöften är ett gemensamt
initiativ från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen som en
del i ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. En av de
åtgärder som Tjörns kommun ställt sig bakom och därmed
Justerandes sign
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förbundit sig att arbeta med under 2021 är att producera egen
solel. Detta innebär att kommunen under året ska satsa på att
producera egen solel genom att installera minst en egen
anläggning för produktion av solel eller är delägare i en
solcellspark.
Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att motionen ska anses
vara besvarad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-02-11, § 22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 7
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 123
Kommunstyrelsen, 2020-03-05, § 62
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 31
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 282
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-12
Motion från Rikard Larsson (S) om solpark
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Björn Möller (-) fd (M), Maud Hultberg (S) föreslår
att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Justerandes sign
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§45

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om val av nytt
oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande
2019/39
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Barnkonventionen
Förvaltningen har kommit fram till att beslutet inte påverkar eller får
konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om val av nytt
oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, med
följande yrkande:
”1. Beslutet den 13 december att välja Martin Johansson (SD) som
kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd upphäves.
2. Fullmäktige beslutar att välja Benny Andersson (S) som
kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2019-05-02, § 95
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17, § 81
Kommunfullmäktige 2019-02-21
Beslutsunderlag
Dom i mål 15190-18 Laglighetsprövning enligt kommunallagen
avseende Val av kommunstyrelsen 2019-2022 (2:e vice ordförande)
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019
Motion den 23 januari 2019
Jäv
Martin Johansson (-) fd (SD) och Benny Andersson (S) anmäler jäv och
deltar inte i ärendets behandling eller beslut.

Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att
bifalla motionen, med följande ändringar:
-

-

Första att-satsen ”Beslutet den 13 december att välja Martin
Johansson (SD) som kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika
oppositionsråd upphäves” stryks.
Andra att-satsen ”Fullmäktige beslutar att välja Benny Andersson
(S) som kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika
oppositionsråd.” ändras till: Fullmäktige beslutar att välja Rikard
Larsson (S) till oppositionsråd med 43 % tjänstgöringsgrad.

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att
motionen är besvarad.
Benny Halldin (S), Anna Wängborg (MP), Magne Hallberg (KD), Björn
Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Rosalie
Sanyangs (S) förslag.
Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Lars Carlsson (M) föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå motionen.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att Gert Kjellbergs (TP) förslag inte ställas
under proposition då det strider mot beredningskravet som anges i
kommunallagen.
Ordförande ställer Rosalie Sanyangs (S) och Martin Johansens (L) med
fleras förslag mot varandra. Martin Johansens (L) med fleras förslag
väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag.
Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Omröstningsresultat
14 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
21 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Justerandes sign
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6 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.
Protokollsanteckning
Rosalie Sanyang (S) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”Nu när Oppositionsrådet, tillika andre vice ordförande i
Kommunstyrelsen, endast representerar sig själv, som partilös i
Kommunfullmäktige, vädjar vi till honom: att för demokratins skull,
avsäga sig dessa uppdrag, och därmed anser vi motionen besvarad.
Rosalie Sanyang för
S, BpT, MP, V, och Kd”

Justerandes sign
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§46

Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om att följa
reglementet vid val av 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen
2019/78
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Reservation
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har kommit fram till att beslutet inte påverkar eller får
konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om att följa reglementet
vid val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, med följande
yrkande:
” - Att tills dess ev. nya formuleringar i reglementet har beretts och
beslutats, så att det kan börja gälla från nästkommande mandatperiod,
så ska nuvarande reglementet gälla.
- Att valet av andre vice ordförande i KS därför rivs upp och görs om,
så som reglementet föreskriver.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2019-05-02, § 96
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17, § 82
Kommunfullmäktige 2019-02-21, § 82
Beslutsunderlag
Dom i mål 15190-18 Laglighetsprövning enligt kommunallagen
avseende Val av kommunstyrelsen 2019-2022 (2:e vice ordförande)
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019,
Motion den 7 februari 2019.

Justerandes sign
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Jäv
Martin Johansson (SD) anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling
eller beslut.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att
motionen är besvarad.
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Rosalie Sanyangs (S) och Bo Bertelsens (M) förslag
mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag.
Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Omröstningsresultat
16 Ja röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej röster, (se omröstningsprotokoll).
8 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig enligt:
”Motionen lämnades in till KF i början av 2019 och behandlades i KSAU
i april 2019. Sedan dess har majoriteten ändrat Fullmäktiges
arbetsordning och reglementet för Kommunstyrelsen så motionen är nu
inaktuell

Justerandes sign
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Men håll med om att det minst sagt är underligt att majoriteten först
föreslår avslag på ett förslag om att vi ska följa reglementet tills det har
ändrats och dessutom låter ärendet ligga och vila i 2 år innan motionen
tas upp i Kommunfullmäktige.
Vid starten av den här mandatperioden bortsåg den styrande
majoriteten från resultatet i de allmänna valen, och det då gällande
reglementet för KS och valberedningens (där samtliga partier fanns
representerade) förslag, för att stärka sin egen position, på
oppositionens bekostnad. Majoriteten utsåg en av de 4 SD
representanterna till oppositionsråd istället för att låta oppositionen
med 17 mandat utse sitt oppositionsråd, så som reglementet föreskrev.
Senare har de också ändrat reglementet så att detta ska kunna vara ett
naturligt förfarande, vilket vi hävdar är ytterst odemokratiskt.
Detta är grunden till den höga konfliktnivå som präglat Tjörns politiska
arbete den här mandatperioden.
Vi anser att motionen får anses besvarad med majoritetens agerande
under mandatperioden hittills.”

Justerandes sign
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§47

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril
Esbjörnsson (TP ) om köp av Långekärrskolans lokaler
av Tjörns Bostads AB
2017/599
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion
om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB, med
följande yrkande:
”Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda
möjligheterna överta ägandet av skolan i Långekärr.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen
vilka hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd.
Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen
snarast till fullmäktige.
Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns
Bostads AB att kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av
fastigheten.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2019-01-10, § 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-13, § 237
Kommunfullmäktige 2018-11-15, § 188
Kommunstyrelsen 2018-10-04, § 149
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-20, § 171
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-23, § 151
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-14, § 129
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-15, § 19
Kommunfullmäktige 2017-10-19, § 161
Beslutsunderlag
Svar på motion 2018-02-20
Tjänsteutlåtande 2018-02-06
Justerandes sign
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Motion 2017-10-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP), Rikard Larsson (S), Thomas Collberg (V), Rosalie
Sanyang (S), Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla motionen.
Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD) föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L)
med fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) med fleras förslag.
Nej-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag.
Omröstningsresultat
20 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
21 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs.

Justerandes sign
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§48

Anmälan av motion från Christy Whiddon (S) om
förebyggande utbildning för hela samhället om
ohälsosamma levnadsvanor
2021/45
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Christy Whiddon (S) har lämnat in en motion om förebyggande
utbildning för hela samhället om ohälsosamma levnadsvanor, med
följande yrkande:
”1. Tjörns kommun ska jobba mot riktlinjernas mål att minska
ohälsosamma levnadsvanor med fokus på barn och unga genom att ha
dedikerad utbildning av barnen runt ohälsosamma levnadsvanor
(rökning, alkoholintag, motion och att äta hälsosamma mat) så att vid
slutet av grundskolan vet varje barn följande:
• Hälsorisker med rökning och hur man hittar hjälp för att sluta
• Vad det betyder att äta hälsosamt (frukt- och grönsakskonsumtion)
• Vad är riskkonsumtions nivå av alkohol? Vad finns för hjälp för att
minska?
• Betydelsen av fysisk aktivitet för bättre hälsa
2. Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för genomförande av
informations- och utbildningskampanj för att höja kommuninvånarnas
kunskaper gällande hälsosamma levnadsvanor enligt punkterna ovan,
samt vart man vänder sig för att söka stöd och hjälp.
Uppdraget lämnar kommunfullmäktige till kommunchefen att
genomföra tillsammans med de delar i förvaltningen som hen finner
lämpligt.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-02-18
Justerandes sign
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§49

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
langebockar
2021/44
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om langebockar
med följande yrkande:
”Att Tjörns kommun ska uppföra en eller flera torrfiskställningar som
minnesmonument så att man inte ska glömma bort Tjörns viktiga
historia och all den aktivitet som funnits på våra fiskeområden runt vår
vackra ö.
Att Tjörns kommun skall medverka till att dem lokala kulturhistoriska
miljö tas tillvara och förstärks.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-02-18

Justerandes sign
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§50

Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja
Siladji Dahne (MP) om Agenda 2030 organisation
2021/46
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en
motion om Agenda 2030 organisation, med följande yrkande:
”- att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030-organ,
där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi även
rekryterar en kommunekolog med syfte att säkerställa att alla
perspektiven synliggörs och synkroniseras.
- att detta organ ges mandat till att arbeta koncernövergripande och
motverkar att vi fastnar i våra stuprör.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-02-18

Justerandes sign
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§51

Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja
Siladji Dahne (MP) om Klimatet 2030
2021/48
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en
motion om Klimatet 2030, med följande yrkande:
”1. Skyndsamt presentera en handlingsplan för hur kommunen
koncernövergripande kommer att arbeta med antagna mål.
2. Arbetet med aktuella punkter synliggörs för medborgare
a. Vad vi gör
b. Förväntat resultat
c. Hur det går
Syftet är att synliggöra, skapa delaktighet men även entusiasmera en
mer klimatsmart vardag.
3. Se över aktuella styrdokument, upphandlingsunderlag mm med
syfte till att definiera skrivningar så som hållbar, gynnsam mf.l till att
rimma med likväl globala, lokala som ovanstående löften och mål.
4. Skyndsamt utreda effektiva och innovativa sätt att producera egen
solel.
a. Explicit synliggöra förväntat resultat
b. Samt informera om hur arbetet går.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-02-18
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§52

Anmälan av interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP)
ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen
(L) om transportplan
2021/49
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om transportplan,
enligt följande:
”I början av februari påbörjades en dialog mellan VGR och
kommunalförbunden gällande den regionala
transportinfrastrukturplanen. En plan som i allra högsta grad kommer
att påverka vår kommuns möjligheter och utvecklingen kopplat till
samhällsutvecklingen. En aktuell fråga då arbete pågår med både
översikt- och lokalförsörjningsplan.
Tjänstepersonerna i regionen har lagt fram tre förslag på inriktningen
för den regionala transportinfrastrukturen.
Ett är dåligt för klimatet, ett är okej för klimatet och ett är bra för
klimatet.
Regionen förordade främst det tredje alternativet, men där har
kommunalförbunden mer eller mindre sagt blankt nej.
Så de två förstnämnda förslagen har beslutats att sändas ut på remiss.
Följande punkter har skickats ut till kommunalförbunden och kommer
diskuteras i dialogen:
• åtgärder i regionala stråk, till regionala stråk samt inom er kommun
• vilka typer av åtgärder ni ser som viktigast i just ert område
• större åtgärder som ni ser som högst prioriterade
Justerandes sign
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Martin Johansen, som Kommunstyrelsens ordförande är du Tjörns
kommuns företrädare i kommunalförbundet och vi ställer nu frågan
kring vad du har drivit i aktuell diskussion utifrån ovan redovisade
punkter.
Vi önskar också en förklaring till varför kommunalförbunden mer eller
mindre sagt blankt nej till det från regionen förordade alternativet.”
Beslutsunderlag
Interpellation 2021-02-18

Justerandes sign
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§53

Renova AB - granskning av verksamhetsåret 2020
Beslut
Kommunfullmäktige noterar granskningen till protokollet.
Sammanfattning
Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har upprättat en granskning av
verksamhetsåret 2020 avseende Renova AB som tillställts samtliga
ägare.
Beslutsunderlag
Renova AB - granskning av verksamhetsåret 2020

Justerandes sign
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Närvarolista / omröstningsprotokoll
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(m)

1

1

1

1

3. Susanne Landgren

(m)

-

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

1

1

1

1

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

1

1

8. Kerstin Möller

1

1

1

1

1

1

(-) fd (m)

Robert Johansson

(m)

1

Yvonne Andersson

(m)

x

Daniel Magnusson

(m)

-

Filip Andersson

(m)

-

9. Robert Bull

(v) fd (c)

1

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

x

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

1

12. Benita Nilsson

(l)

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

15. Inga-Lill Hast (m) fd (l)

1

16. Peter Andersson

(l)

1

(l)

x

(m) fd (l)

x

Ewa-Lena Svensson
Lennart Rosén

Hans Kristensson

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(l)

x

(kd)

1

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

1

19. Rolf Persson (m) fd (kd)

1

17. Magne Hallberg

1

1

Dan Gustafsson

(kd)

x

Jörgen Myrberg

(kd)

-

20. Benny Andersson

(s)

1 (ej § 45)

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1
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1
1

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 39

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 41

Avst

Ja

Nej

§ 45
Avst

Ja

Nej

24. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

1

1

1

1

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

-

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

1 (§ 45)

Helena Jonsson

(s)

x

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

30. Tuula Visala Karlsson (v)

-

Thomas Collberg

(v)

1

vakant

(v)

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(mp)

1

1

1

1

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

Carl Bloom

x

32. Anna Wängborg

(mp)

33. Martin Johansson (-) fd(sd)

Avst

1 (ej §§ 39,
45-46)

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

1

Zaid Liveland

(sd)

1 (§§ 39,
45-46)

Jenn Johansson

(sd)

-

37. Gert Kjellberg

(tp)

1

1

1

1

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

1

1

1

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

1

1

1

40. Andreas Hansson

(tp)

1

1

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

1

1

1

1

Robert Berntsson

(tp)

x

Peter Gustavsson

(tp)

-

Christofer Nicklasson

(tp)

x

Summa:

1
1

1

8

1

20
39

13

34

6

1

14

21

6

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg
1
§ 46

Ledamöter

närv ej tjg x
ej närv

1 (2)
§ 47

–

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

1

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

1

3. Susanne Landgren

(m)

-

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

1

1

1

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

1

8. Kerstin Möller

1

1

1

(-) fd (m)

Robert Johansson

(m)

1

Yvonne Andersson

(m)

x

Daniel Magnusson

(m)

-

Filip Andersson

(m)

-

9. Robert Bull

(v) fd (c)

1

1

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

x

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

12. Benita Nilsson

(l)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

1

1

15. Inga-Lill Hast (m) fd (l)

1

1

1

16. Peter Andersson

(l)

1

1

1

(l)

x

(m) fd (l)

x

Ewa-Lena Svensson
Lennart Rosén

Hans Kristensson

(l)

x

(kd)

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

19. Rolf Persson (m) fd (kd)

1

17. Magne Hallberg

1

1

Dan Gustafsson

(kd)

x

Jörgen Myrberg

(kd)

-

20. Benny Andersson

(s)

1 (ej § 45)

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1

1
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Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 46

närv ej tjg x

Ja

Nej

§ 47
Avst

Ja

24. Benny Halldin

(s)

1

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

1

1

1

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

-

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

1 (§ 45)

Helena Jonsson

(s)

x

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

1

30. Tuula Visala Karlsson (v)

1

1

Thomas Collberg

(v)

1

vakant

(v)

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)

2 (2)

Nej

1

1

1

(mp)

1

1

1

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

Carl Bloom

x

32. Anna Wängborg

(mp)

33. Martin Johansson (-) fd (sd)

1 (ej §§ 39,
45-46)

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

1

1

Zaid Liveland

(sd)

1 (§§ 39,
45-46)

Jenn Johansson

(sd)

-

37. Gert Kjellberg

(tp)

1

1

1

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

1

1

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

1

1

40. Andreas Hansson

(tp)

1

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

1

1

1

Robert Berntsson

(tp)

x

Peter Gustavsson

(tp)

-

Christofer Nicklasson

(tp)

x

8

20

Summa:

Avst

1

16

17
41

21

0

Ja

Nej

Avst

