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§54

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§55

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

-

-

Justerandes sign

Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om åtgärder för att minska risken
för konkurser
Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om plan för att underlätta för
företag under pandemin
Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om kontakt med företagen

Utdragsbestyrkande
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§56

Val av ledamot i SOLTAK AB
2021/18
Beslut
Kommunfullmäktige noterar att sluten omröstning ej kan genomföras
vid sammanträdet. Frågan får därmed avgöras vid ett senare tillfälle.
Sammanfattning
Tjörns kommun ska utse en ny ledamot i SOLTAK AB, efter att
Ann-Britt Svedberg entledigats från uppdraget 2020-10-15.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 188
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår Robert Mattsson (C) som ledamot i
SOLTAK AB.
Benny Halldin (S) föreslår Rosalie Sanyang (S) som ledamot i SOLTAK
AB.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Ordförande informerar att sluten omröstning ej
kan genomföras vid sammanträdet och att frågan får avgöras vid ett
senare tillfälle.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§57

Beslut om resultatutjämningsreserv (RUR)
2021/37
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunens
riktlinjer för god ekonomisk hushållning med upprättat förslag till
riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv, bilaga 1 till
tjänsteutlåtandet.
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
I samband med beslut om skattesats för 2021 beslutade
kommunfullmäktige uppdra förvaltningen att ta fram underlag
för beslut om resultatutjämningsreserv (RUR).
Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att
under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i
en resultatutjämningsreserv (RUR).
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 2021-03-11, § 39
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 40
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 194
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-11
Förslag – Riktlinjer resultatutjämningsreserv (RUR), bilaga 1
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§58

Förändring av Taxa för Tjörns kommuns offentliga
kontroll inom livsmedelslagstiftningen med anledning av
Covid-19
2021/33
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra taxan för Tjörns kommuns
offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen så att debitering
av avgiften kan ske i efterhand för 2021. Debiteringen skall ske
senast oktober 2021.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns
barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får
konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Med anledning av pandemin samt de restriktioner och
rekommendationer som olika myndigheter utfärdat under det
gångna året för bland annat restaurangnäringen har gjort att flera
av våra företagare haft svårt att bedriva sin verksamhet på ett
tillfredställande sätt.
Flera av dessa företag är oerhört viktiga för Tjörns kommuns
långsiktiga satsning på besöksnäring och vårt varumärke som
besöksdestination men även som en attraktiv boendeort.
På grund av rådande kris riskerar flera av dessa företag att tvingas
till konkurs eller avveckling. Staten har gått in med stödpaket men
Tjörns kommun bör också bidra för att underlätta för våra lokala
företag att behålla arbetstillfällen och snabbt kunna återhämta sig
efter krisen. Ett sätt är att underlätta för företagen att behålla sin
likviditet. Genom att skjuta på faktureringen utav årsavgiften för
kontroll av livsmedelsanläggningar till hösten 2021, kan företagen
få möjlighet att förbättra sin likviditet under de viktiga
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sommarmånaderna efter en vintersäsong som kantats av
regleringar och därmed minskad efterfrågan.
Detta betyder en tillfällig förändring av beslutad taxa, eftersom vi
med en senare fakturering tillåter efterdebitering av
kontrollavgiften och inte fakturerar i förskott, vilket vanligtvis
sker i mars månad. Förslaget berör endast innevarande år.
Liknande beslut togs 2020 med ambitionen att redan i år kunna
förskottsbetala enligt gällande taxa. Pandemins utveckling och
restaurangnäringens restriktioner har dock skärpts ytterligare
under året och försvårat möjligheterna för företagen att bedriva
sin verksamhet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 40
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 41
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17 § 27
För 2020 års taxedebitering fattades ett liknande beslut, enligt:
Kommunfullmäktige 2020-04-16, § 70
Kommunstyrelsen 2020-04-02, § 98
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandebeslut 2020-03-26.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-17
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-02-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Gun Alexandersson Malm (L), Thomas Collberg
(V), Lars Carlsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska
besluta att slopa taxan för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom
livsmedelslagstiftningen så att ingen debitering sker för 2021.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rikard Larssons (S) med
fleras förslag väljs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§59

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för
vård och omsorg kvartal 4 2020
2021/30
Beslut
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att information om
rapporten lämnats.
Barnkonventionen
Socialnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn
Sammanfattning
Socialnämnden har översänt redovisning av kvartalsrapport 4
2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS.
Kommunen hade 3 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde
följande:
-

Ledsagarservice enligt LSS, beslutsdatum 2019-10-21 (beslutet
verkställt men verkställigheten avbröts 2020-08-01)

-

Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2020-02-28

-

Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-07-08

Kommunen hade även 3 verkställda beslut att rapportera in. De
gällde följande:
-

Kontaktperson enligt SoL

-

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

-

Kontaktperson enligt LSS

Kommunen hade 2 beslut att rapportera som avslutats utan att
verkställas. Båda besluten gällde kontaktperson enligt LSS.
Fördelning för kön: 6 man, 2 kvinna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 41
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 42
Socialnämnden 2021-01-27, § 21
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-11
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-01-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§60

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
avseende upprop och omröstning
2021/57
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till
reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, med följande tillägg: omröstning kan
också ske efter upprop och då avger ordförande sin röst sist.
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
Ett digitalt mötessystem har införskaffats till kommunfullmäktiges
sammanträden som föranleder ett behov av att revidera den
gällande arbetsordningen, i de delar som avser upprop och öppen
omröstning. I den nu gällande arbetsordningen anges endast ett
manuellt förfarande. De föreslagna ändringarna anges i bilaga 1
till tjänsteutlåtandet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 42
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-04
Kommunfullmäktiges arbetsordning - med föreslagna ändringar,
bilaga 1
Kommunfullmäktiges arbetsordning - nu gällande, bilaga 2
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
ändringen som avser omröstning men avslå ändringen som avser
upprop.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Martin Johanssons
(-) fd (SD). Kommunstyrelsens förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag.
Omröstningsresultat
39 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
1 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
1 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Kommunstyrelsens förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§61

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) m.fl. om
förbättrat företagsklimat och ökat företagande
2020/326
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med
hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar barn negativt.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) med flera, har lämnat en motion
angående ökat nyföretagande med yrkandena att
näringslivsstrategen, förutom sina befintliga arbetsuppgifter skall
finna förslag på hur antalet personer som väljer att starta företag
på Tjörn kan bli fler samt att barn- och utbildningsnämnden får i
uppgift att verka för att fler gymnasieelever skall prova UFföretagande.
Motionen har skickats på remiss till barn- och
utbildningsnämnden. Deras svar är att då Tjörn inte har en egen
gymnasieskola utan Tjörns elever väljer gymnasieutbildningar på
skolor som ligger i andra kommuner, kan nämnden inte påverka
hur dessa huvudmän bedriver sin verksamhet. Det vill säga om de
väljer att arbeta med Ung Företagsamhet som är organisationen
bakom UF-företagande. De lyfter i sitt svar att flera av de skolor,
bland annat Nösnäsgymnasiet, som Tjörns elever väljer har dock
ett mycket gott samarbete med Ung Företagsamhet.
Tjörns kommun har också ett samarbetsavtal med Ung
Företagsamhet sedan många år tillbaka, där kommunen bidrar
med 15000 kronor till deras verksamhet. Avtalet är anpassat
utifrån befolkningsmängd och liknande avtal finns med
majoriteten av Göteborgsregionens kommuner.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I näringslivsstrategens nuvarande uppdrag finns redan uppdraget
att stimulera nyföretagandet inom kommunen. Detta görs bland
annat genom att regelbundet marknadsföra så kallade nystartskurser i Vi på Tjörn samt marknadsföra Nyföretagarcentrum
och Skatteverkets utbildningar riktade till nystartade företag i
andra kanaler. Vi har även upplåtit lokaler i kommunhuset för
nystartsrådgivning. Tjörns kommun har ett högt nyföretagande
och hamnar ofta bland de 70 kommuner med högst nyföretagande
i Sverige, och kanske än viktigare – många av våra nystartade
företag finns sedan kvar i många år, det vill säga att
överlevnadsgraden är hög.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 34
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 34
Barn och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 6
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 211
Samverkan
Barn och utbildningsförvaltningen FSG 2021-01-13
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-10
Motion från Martin Johansson med flera avseende ett förbättrat
företagsklimat och ökat nyföretagande
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-01-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Martin Johanssons
(-) fd (SD). Kommunstyrelsens förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
38 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
3 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Kommunstyrelsens förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§62

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
ändring av riktlinjer för flaggning
2020/267
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om ändring
av riktlinjer för flaggning, med följande yrkande:
”Att kommunfullmäktige ändrar i kommunens flaggningsschema
att övergå till att hissa den svenska nationalvimpeln på daglig
basis utanför kommunhuset.
Att kommunfullmäktige beslutar att Sveriges nationalflagga skall
vaja på kommunens flaggstänger på Nordens dag den 23 mars.
https://gbgbohuslan.norden.se/
Att kommunfullmäktige ändrar och övergår till ett nytt
flaggningsschema (se nedan) utöver andra flaggningsdagar:
När ingen särskild flaggning skall följande förslag på
flaggningsschema råda:
Vid kommunhuset Skärhamn (ståendes med ryggen mot
byggnaden)
1 januari - 31 december
Stång l: Nationvimpel

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stång 2: kommunflaggan
Stång 3: Säker och trygg-flaggan
Stång 4: EU-flaggan
Stång 5: Tourist info-flaggan
Stång 6: Nationvimpel
Vimpel kan vara hissad dygnet runt, dock inte samtidigt med
flaggan. Det blå fältet ska vara vänt uppåt.
Att kommunfullmäktige även ändrar i dokumentet riktlinjerna för
flaggning, att föreningsflaggor får hissas vid speciella fall utanför
kommunhuset.”
Förvaltningens kommentar till motionen:
Tjörns kommun har i dagsläget en riktlinje för flaggning som
utgår från:
-

Lagen om Sveriges flagga, SFS 1982:269

-

Förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar

-

Rekommendationer från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

Riksarkivets riktlinjer för flaggning samt utredningen Rikets
vapen och flagga (SOU 1966:62) som hänvisar till flaggning vid
statliga offentliga byggnader har också beaktats.
Förvaltningen bedömer att det saknas skäl att göra avsteg från de
utförliga bestämmelser och rekommendationer som Tjörns
kommuns riktlinjer för flaggning utgår ifrån. Motionen föreslår
därmed avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 35
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 35
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 175

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-11
Riktlinjer för flaggning i Tjörns kommun
Motion 2020-10-08
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Collberg (V), Gun Alexandersson Malm (L), Björn Möller (-) fd
(M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen.
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska
återremittera ärendet för att utreda om man kan flagga med
regnbågsflaggan 365 dagar om året.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner
att det ska avgöras idag.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Thomas Collbergs (V) med fleras förslag mot Martin
Johanssons (-) fd (SD) förslag. Thomas Collbergs (V) med fleras förslag
väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Thomas Collbergs (V) med fleras förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag.
Omröstningsresultat
37 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
4 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Thomas Collbergs (V) med fleras förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§63

Svar på motion från Benny Halldin (S) om utredning för
att förbättra möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar
2020/263
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med
hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande
socialdemokraterna samt Björn Möller (-) fd (M), Kerstin Möller (-) fd
(M) och Marianne Möller (-) fd (M) reserverar sig till förmån för
kommunstyrelsens förslag.
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
Motion 2020/263 gällande ”Utredning för att förbättra
möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar i Tjörns kommun”
Tjörns kommun tillämpar metoden ”kompetensbaserad
rekrytering” som kännetecknas av struktur och jämställdhet.
Vid chefsrekrytering ska en representant från HR samt fackliga
representanter medverka i rekryteringsprocessen, enligt Tjörns
kommuns rekryteringsrutin. Personalavdelningen erbjuder s.k.
personlighetstester vid rekrytering av chefer eller andra typer av
tjänster.
Vid rekrytering av chefer på högre nivå medverkar även politiker.
Tjörns kommun har en personalpolicy som också hänvisar till vår
rekryterings rutin och rekryteringsprocess, se bilaga.
Vid rekrytering av Kommunchef, Förvaltningschefer samt VD för
de kommunala bolagen används externa rekryteringsföretag, för
att kvalitetssäkra processen ytterligare. Detta kan även bidra till
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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fler ansökningar, då dessa hanteras av extern part och därmed inte
alltid ses som allmänna handlingar i och med det första urvalet.
Politiker deltar i denna process för tillsättning av kommunchef,
förvaltningschef och VD.
Personalavdelningen avråder att Tjörns kommun genomför en
”opartisk utredning för att kartlägga vilka förbättringspunkter
som finns gällande chefsrekryteringar”. Kommunen har en tydlig
rekryteringsrutin och process, samt genomför en
medarbetarundersökning 2021.
Motionen anses därmed besvarad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 36
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 36
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 176
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-10
Rekryterings rutin och rekryteringsprocess
Motion från Benny Halldin (S) om utredning för att förbättra
möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Halldin (S), Magne Hallberg (KD), Rikard Simensen (SD), Björn
Möller (-) fd (M), Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige
ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Martin Johansen (L) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L)
och Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Benny Halldins (S) med fleras förslag.
Nej-röst för Martin Johansens (L) och Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Justerandes sign
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Omröstningsresultat
14 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
27 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Martin Johansens (L) och Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs.
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§64

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
bohuslänsk klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande
byggnadsmiljö
2020/272
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med
hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens svar i frågan.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns
barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får
konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har inkommit med en motion om
bohuslänsk klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande
byggnadsmiljö, med följande yrkande:
-

Att Tjörns kommun aktivt ska arbeta för att vid nybyggnation
ska särskilt beakta och främja en mer klassisk arkitektur enligt
motionens intentioner.

-

Att Tjörns kommun skall medverka till att kulturhistoriska och
estetiska värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärks
samt att intresset för hög kvalitet inom arkitektur och
formgivning stärks.”

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden, som antagit följande motionssvar:
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att Tjörns
kommun skall medverka till att kulturhistoriska och estetiska
värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärks samt
välkomnar ett stärkt intresse för hög kvalitet inom arkitektur och
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formgivning. Samhällsbyggnadsnämnden som beslutande instans
i plan- och byggfrågor baserar sitt arbete på detta synsätt.
Samhällsbyggnadsnämnden delar inte uppfattningen att Tjörns
kommun generellt vid nybyggnation ska beakta och främja
”klassisk arkitektur” framför någon annan.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut tar utgångspunkt i gällande
plan- och bygglagstiftning, nationella mål och riktlinjer om hållbar
och inkluderande samhällsbyggnad samt sakkunskap inom
kulturmiljövården. Detta innebär att nybyggnation vid planering
och lovgivning ska relateras till befintliga kulturhistoriska värden,
men även till en mängd andra estetiska, funktionella, sociala och
tekniska aspekter.
Med hänvisning till ovan föreslår samhällsbyggnadsnämnden att
motionen ska anses besvarad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 37
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 38
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-09, § 341
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 186
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-11
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-11-23
Motion 2020-10-09
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Justerandes sign
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Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag.
Omröstningsresultat
33 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
4 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
4 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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§65

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om
energioptimering inom byggnation
2019/393
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
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
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om energioptimering
inom byggnation, med följande yrkande:
”Att fullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att utforma ett nytt regelverk inom byggnation som riktar sig till
både privatpersoner, byggbolag, entreprenörer och utförare som
ska vara verksamma i kommunen. Detta regelverk ska vara
utformat efter ett miljö- och energiperspektiv som inkluderar
materialval, energiförmåga, och hållbarhet.”
Samhällsbyggnadsnämnden har i yttrande förklarat att nämnden
ser positivt på motionens intentioner, men menar att det är en
fråga som faller utanför samhällsbyggnadsförvaltningens
ansvarsområde. Detta då förvaltningens byggavdelning inte har
rätt att ställa högre eller andra krav än gällande bestämmelser
medger samt då planavdelning i sin verksamhet endast i viss mån
kan bidra till att uppnå önskad energioptimering.
Med hänsyn till det anförda bedömer förvaltningen att motionen
bör avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 38
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 39
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 51
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 174
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-17
Motion 2019-11-13
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2020-10-12
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna
till att framtaga ett miljöpolicydokument vid planering av detaljplaner
m.m. Ett sådant policydokument bör inkludera miljö- och
energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, och
hållbarhet samt ha bäring på kommunens mål med agenda 2030.
Tanja Siladji Dahne (MP), Jan Berndtsson (S), Christy Whiddon (S),
Björn Möller (-) fd (M), Thomas Collberg (V), Magne Hallberg (KD),
Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla Rikard Larssons (S) förslag.
Martin Johansen (L) och Martin Johansson (SD) föreslår att
kommunfullmäktige ska återremittera ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner
att det ska avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige
godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej- röst för att ärendet ska återremitteras.
Omröstningsresultat
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
16 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.
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§66

Svar på interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson
(M) om VA-taxa
2021/8
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om VAtaxa enligt följande:
”Mot bakgrund av höga höjningar av va-taxan för privatkonsumenter
jämfört med industrins påtalade otillräckliga avgifter.
I vilken utsträckning kostnadstäcks det avtal som Seafood innehar tom
20211231 för innevarande behov?
Vad händer 2022 kommer taxan att sänkas eller finns redan nu ett
uppdämt behov att reglera en ökning av taxan och i så fall vilken
utsträckning beräknat i kronor och öre?
Hur lyder den begränsningsklausul som kan ge ersättning för en högre
mängd processvatten än vad avtalet grundas på?”
Lars Carlsson (M) svarar enligt följande:
”1. I den utredning kring VA taxan som genomförts var ett av
uppdragen att belysa om processvatten från fiskindustrin bär sina
kostnader. Vi kunde där konstatera att Seafood står för sina andelar och
det avtal som finns reglerar de förhållandena som är och kan uppstå.
Det är VA s bedömning att industrins kostnader täcks av den avgift
som tas ut enlig gällande avtal.
2. Bedömning är att kostnadstäckningen kommer att vara minst 100%
av de kostnader som Seafood belastar Ängholmen avloppsreningsverk
med.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunfullmäktige

3. Med 2020 års taxehöjning kommer VA kollektivets budget att
generera ett överskott och i den utredning som gjordes är hänsyn tagen
till att nuvarande taxa är mer hållbar över tid.
Indexhöjning tas dock ut varje år vilket vi haft sen tidigare.
4. Nämnda avgifter fördubblas för varje m3 processavlopp och för varje
kg föroreningsmängd som överskrider gränsvärdena. Vidare utgår ett
vite om 10000kr för varje vecka i vilken ett eller fler gränsvärden
överskrids. Det är alltid Tjörns kommun som ensamt avgör om vite
faller ut eller ej.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 30
Beslutsunderlag
Interpellation 2021-01-13
Svar på interpellation 2021-03-18
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§67

Svar på interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP) ställd
till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L)
om transportplan
2021/49
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
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.”
Martin Johansen (L) svarar enligt följande:
” Inledningsvis kan det vara bra med ett klargörande.
Undertecknad har inte sitt uppdrag i Göteborgsregionen (GR) som
en konsekvens av uppdraget i kommunen och är därför inte heller
kommunens representant i detta forum, dessa uppdrag tilldelas av
respektive parti i Göteborgsregionen (GR) och uppdragshållarna
representerar sitt parti i dessa sammanhang.
Jag skall dock efter bästa förmåga försöka svara på din fråga trots
att det formellt ej är att betrakta som en kommunal angelägenhet.
Den 12 februari besökte Västra Götalandsregionen
förbundsstyrelsen för att redogöra för arbetet med revidering av
regional infrastrukturplan. Under våren kommer innehåll och
fördelning i planen konkretiseras i samverkan mellan VGR och
kommunalförbunden. På BHU den 9:e mars kommer en första
diskussion om planens innehåll i sin helhet samt den ekonomiska
fördelningen att äga rum. Därefter kommer VGR ta emot skriftliga
inspel från respektive kommunalförbund senast den 15:e april.
GR:s prioriteringar som förts fram bygger på de politiska
överenskommelserna i Hållbar tillväxt och Strukturbild för
Göteborgsregionen respektive GR:s inriktning för
transportinfrastrukturen. Det handlar om infrastruktursatsningar
för hållbar tillväxt i storstadsregionen, ökad attraktivitet för
människor och näringsliv samt ett transporteffektivt samhälle
med kraftigt minskad klimatpåverkan. Efter ställningstagande i
BHU 8:e december 2020 finns två förslag till hur nästa plan
principiellt ska fördela medel, Intermodalitet respektive Större
åtgärder. Skillnaden är i vilken utsträckning medlen prioriteras till
större eller mindre åtgärder och därmed även möjligheten till
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geografisk spridning. Vid BHU förordade GR alternativet
Intermodalitet.
Under våren kommer GR:s förbundsstyrelse ta ställning till hur
man önskar att de större åtgärderna prioriteras.
Så slutligen, ärendet kommer formellt behandlas i GR:s
förbundsstyrelse under våren.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 52
Beslutsunderlag
Interpellation 2021-02-18
Svar på interpellation 2021-03-18
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§68

Revisionsrapport: Granskning av förebyggande insatser
för barn och ungdomar
2021/80
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Notera informationen.
2. Överlämna rapporten till kommunstyrelsen, socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för
besvarande.
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns
kommun genomfört en granskning av förebyggande insatser för barn
och ungdomar. Rapporten överlämnas till berörda nämnder för
besvarande.
Beslutsunderlag
Missiv 2021-03-17
Granskning av förebyggande insatser för barn och ungdomar
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§69

Revisionsrapport: Granskning av kommunens vattenoch avloppsförsörjning
2021/79
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Notera informationen.
2. Överlämna rapporten till samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande.
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns
kommun genomfört en granskning av kommunens vatten- och
avloppsförsörjning. Rapporten överlämnas till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande.
Beslutsunderlag
Missiv 2021-03-17
Granskning av kommunens vatten- och avloppsförsörjning
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§70

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen
2021/74
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen, med följande
yrkande:
”- att berörda nämnder utreder en praktisk språkverifiering kan införas
vid anställning inom äldreomsorgen för att säkerställa nödvändiga
kunskaper i tal och skrift säkerställs
- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att anta en
handlingsplan för språkverifiering inför anställning inom
äldreomsorgen
- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att
socialnämnden påbörja arbetet med att genomföra språkverifiering
inför anställning inom äldreomsorgen”
Beslutsunderlag
Motion 2021-03-18
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§71

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
förskolebuss
2021/62
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om förskolebuss,
med följande yrkande:
”- att berörda nämnder utreder förutsättningar för att införskaffa en
förskolebuss
- att berörda nämnder utreder förutsättningarna att samverka med
friluftsfrämjandet eller andra verksamheter att införskaffa en
förskolebuss”
Beslutsunderlag
Motion 2021-03-04
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§72

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar
2021/60
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om kommunalt
övertagande av enskilda tätortsvägar, med följande yrkande:
”- att samhällsbyggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att
anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap på enskilda
tätortsvägar
- att samhällsbyggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att
uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med att
genomföra övertagandet i enlighet med handlingsplanen för ändrat
huvudmannaskap på enskilda tätortsvägar
- att samhällsbyggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att
besluta om att upprustningsbidraget upp till 50 % till vägföreningarna
på enskilda tätortsvägar i samband med övertagandet”
Beslutsunderlag
Motion 2021-03-18
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§73

Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja
Siladji Dahne (MP) om gratis mensskydd
2021/61
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 gratis mensskydd, med följande yrkande:
”1. Kommunfullmäktige beslutar om gratis mensskydd till alla som
menstruerar på kommunens skolor, där kostnaderna läggs centralt.
2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för att
införa kostnadsfria mensskydd på kommunens egna arbetsplatser.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-03-08
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§74

Årsredovisning SOLTAK AB samt
granskningsredogörelse och granskningsrapport 2020
2021/50
Beslut
Kommunfullmäktige noterar handlingarna till protokollet.
Sammanfattning
SOLTAK AB och lekmannarevisorerna i bolaget har översänt
årsredovisning samt granskningsredogörelse och granskningsrapport
avseende verksamhetsåret 2020. Revisorerna bedömer att bolagets
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit
tillräcklig.
Beslutsunderlag
SOLTAK ABs årsredovisning 2020 inklusive revisionsberättelse,
SOLTAK AB Granskningsredogörelse 2020,
Lekmannarevisorerna granskningsrapport 2020, SOLTAK AB.
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§75

Inkomna överklaganden av kommunfullmäktiges beslut
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen om inkomna
överklaganden.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tar del av inkomna överklaganden som avser
fullmäktiges beslut. Inför dagens sammanträden har överklaganden
inkommit av följande beslut:
-

-

Justerandes sign

Samtliga beslut fattade av kommunfullmäktige 2021-02-25
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25/§39 - Återremitterat ärende:
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till
10% av heltid
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25/§45 - Svar på motion från
Gert Kjellberg (TP) om val av nytt oppositionsråd tillika
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunfullmäktige

§76

Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om
åtgärder för att minska risken för konkurser
2021/84
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en fråga ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om åtgärder för att
minska risken för konkurser:
”Vi har på olika sätt kontakt med det lokala näringslivet.
Företagsbesöken har av naturliga orsaker legat på en låg nivå under en
period, som en följd av pandemin.
Men kommunen behöver göra ett antal åtgärder för att underlätta och
stödja det lokala näringslivet i kommunen.
Finns det pågående åtgärder för att minska risken att företag går i
konkurs?”
Beslutsunderlag
Fråga 2021-03-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§77

Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om
plan för att underlätta för företag under pandemin
2021/85
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en fråga ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om plan för att
underlätta för företag under pandemin:
”Vi har på olika sätt kontakt med det lokala näringslivet.
Företagsbesöken har av naturliga orsaker legat på en låg nivå under en
period, som en följd av pandemin.
Men kommunen behöver göra ett antal åtgärder för att underlätta och
stödja det lokala näringslivet i kommunen.
Har Tjörns kommun någon strategi/plan för att underlätta för lokala
företag att överleva krisen? Hur ser den ut?”
Beslutsunderlag
Fråga 2021-03-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§78

Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om
kontakt med företagen
2021/86
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en fråga ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om åtgärder för att
minska risken för konkurser:
”Vi har på olika sätt kontakt med det lokala näringslivet.
Företagsbesöken har av naturliga orsaker legat på en låg nivå under en
period, som en följd av pandemin.
Men kommunen behöver göra ett antal åtgärder för att underlätta och
stödja det lokala näringslivet i kommunen.
Har kommunen regelbunden kontakt med företagen i kommunen för
att följa upp hur det går för dem?”
Beslutsunderlag
Fråga 2021-03-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Ledamöter

Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg
1
§ 60

§ 61

ej närv

Nej

närv ej tjg x

–

1. Bo Bertelsen

(m)

-

2. Lars Carlsson

(m)

1

3. Susanne Landgren

(m)

-

4. Anders G Högmark

(m)

Ja

Nej

Avst

Ja

1 (2)
§ 62
Avst

Ja

1

1

1

1

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

1

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

(-) fd (m)

Robert Johansson

(m)

1

1

1

1

Yvonne Andersson

(m)

1

1

1

1

Daniel Magnusson

(m)

-

(-) fd (m)

-

(v) fd (c)

1

1

1

1

1

1

1

Filip Andersson
9. Robert Bull

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

x

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

1

1

1

1

12. Benita Nilsson

(l)

1

1

1

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

1

1

1

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

1

1

1

1

16. Peter Andersson

(l)

-

(l)

1

1

1

1

Lennart Rosén (m) fd (l)

x

Hans Kristensson

(l)

x

(kd)

1

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

1

19. Rolf Persson (m) fd (kd)

1

1

1

1

Ewa-Lena Svensson

17. Magne Hallberg

Dan Gustafsson

(kd)

-

Jörgen Myrberg

(kd)

x

20. Benny Andersson

(s)

1

1

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1

1

1
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Nej

Avst
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 60

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 61

Avst

Ja

Nej

§ 62
Avst

Ja

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)

-

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

1

1

1

1

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

x

Bert-Inge Nordberg

(s)

x

Helena Jonsson

(s)

-

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

1

1

30. Tuula Visala Karlsson (v)

1

1

1

1

1

1

1

(mp)

1

1

1

1

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

Carl Bloom

x

Thomas Collberg

(v)

1

vakant

(v)

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)
32. Anna Wängborg

(mp)

33. Martin Johansson
(-) fd (sd)

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

Zaid Liveland

(sd)

-

Jenn Johansson

(sd)

-

37. Gert Kjellberg

(tp)

1 (from § 57)

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)

-

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

1 (tom § 56)

Christofer Nicklasson

(tp)

1

1

1

1

41

39

Summa:

1

Nej

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
43

1

1

38

Avst

1

3

0

37

4

0
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Ledamöter

Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg
1
§ 63

§ 64

ej närv

Nej

närv ej tjg x

–

1. Bo Bertelsen

(m)

-

2. Lars Carlsson

(m)

1

3. Susanne Landgren

(m)

-

4. Anders G Högmark

(m)

Ja

Nej

Avst

Ja

1 (2)
§ 65
Avst

Ja

Nej

1

1

1

1

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

1

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

(-) fd (m)

Robert Johansson

(m)

1

1

1

1

Yvonne Andersson

(m)

1

1

1

1

Daniel Magnusson

(m)

-

(-) fd (m)

-

(v) fd (c)

1

1

1

1

1

1

Filip Andersson
9. Robert Bull

1

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

x

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

1

1

1

1

12. Benita Nilsson

(l)

1

1

1

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

1

1

1

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

1

1

1

1

16. Peter Andersson

(l)

-

(l)

1

1

1

1

Lennart Rosén (m) fd (l)

x

Hans Kristensson

(l)

x

(kd)

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

1

19. Rolf Persson (m) fd (kd)

1

1

1

Ewa-Lena Svensson

17. Magne Hallberg

1

1

Dan Gustafsson

(kd)

-

Jörgen Myrberg

(kd)

x

20. Benny Andersson

(s)

1

1

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1

1

1
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Avst
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 63

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 64

Avst

Ja

Nej

§ 65
Avst

Ja

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)

-

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

1

1

1

1

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

x

Bert-Inge Nordberg

(s)

x

Helena Jonsson

(s)

-

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

30. Tuula Visala Karlsson (v)

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(mp)

1

1

1

1

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

Carl Bloom

x

Thomas Collberg

(v)

1

vakant

(v)

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)
32. Anna Wängborg

(mp)

Nej

1

33. Martin Johansson
(-) fd (sd)

1

1

1

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

1

1

1

Zaid Liveland

(sd)

-

Jenn Johansson

(sd)

-

37. Gert Kjellberg

(tp)

1 (from § 57)

1

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

1

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

1

1

1

40. Andreas Hansson

(tp)

1

1

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

-

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

1 (tom § 56)

Christofer Nicklasson

(tp)

1

1

1

1

4

25

Summa:

41

14

27
45

1
1

0

33

Avst

1
1

4

16

0

