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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:

Utgår:

- Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S)
- Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (S)
- Val av ersättare i valberedningen (S)
- Val av ledamot i kommunstyrelsen (S)
- Val av representant till Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal (M)
- Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till Martin Johansen (L) om att 

skattebetalare ska betala kostnaderna för att anlägga bergrumsparkeringar vid 
Södra hamnen

- Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till Lars Carlsson (M) om att skattebetalare 
ska betala kostnaderna för att anlägga bergrumsparkeringar vid Södra hamnen

- Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin 
Johansen (L) angående hotellexploatering i Södra hamnen, Skärhamn

Tillägg:

- Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) angående fritidskort för 
skolungdomar

- Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till socialnämndens ordförande Filip 
Gollungberg (M) angående personaltäthet i hemtjänsten

- Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till socialnämndens ordförande Filip 
Gollungberg (M) angående insatser för att förhindra smittsamma sjukdomar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Val av ombud vid bolagsstämma i Tjörns Kommunala Förvaltnings 
AB

2018/25

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark befullmäktigas att 
företräda Tjörns kommun som ägare vid bolagsstämmor i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB.

2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande Gun 
Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordförande Rikard Larsson i 
andra hand.

3. Skriftlig fullmakt för Anders G Högmark undertecknas av Gun Alexandersson 
Malm och Rikard Larsson två i förening. Fullmakt för Gun Alexandersson Malm 
respektive Rikard Larsson undertecknas i förekommande fall av Anders G 
Högmark.

Sammanfattning
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Ordinarie
bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver kan extra bolagsstämma
förekomma. Beslutanderätten vid stämman utövas av aktieägaren.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB ägs av Tjörns kommun. Ärendet avser vem 
som ska företräda kommunen vid bolagets ordinarie stämma och vid extra 
bolagsstämma i förekommande fall.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders G Högmark (M) föreslår att kommunfullmäktige ska följa föregående års 
nominering och välja kommunfullmäktiges presidium till ombud.
Inget motförslag läggs mot Anders G Högmarks (M) förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Val av ombud vid bolagsstämma i SOLTAK AB

2018/25

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark befullmäktigas att 
företräda Tjörns kommun som ägare vid bolagsstämmor i SOLTAK AB.

2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande Gun 
Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordförande Rikard Larsson i 
andra hand.

3. Skriftlig fullmakt för Anders G Högmark undertecknas av Gun Alexandersson 
Malm och Rikard Larsson två i förening. Fullmakt för Gun Alexandersson Malm 
respektive Rikard Larsson undertecknas i förekommande fall av Anders G 
Högmark.

Sammanfattning
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Ordinarie 
bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver kan extra bolagsstämma 
förekomma. Beslutanderätten vid stämman utövas av aktieägaren. 

SOLTAK AB ägs av bland andra Tjörns kommun. Ärendet avser vem som ska 
företräda kommunen vid bolagets ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i 
förekommande fall.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders G Högmark (M) föreslår att kommunfullmäktige ska följa föregående års 
nominering och välja kommunfullmäktiges presidium till ombud.
Inget motförslag läggs mot Anders G Högmarks (M) förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma

2018/25

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Välja kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark till ombud till 
Kommuninvest föreningsstämma.

2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande Gun 
Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordförande Rikard Larsson i 
andra hand.

Sammanfattning
Kommuninvest erbjuder samtliga svenska kommuner och landsting effektiv 
finansförvaltning med fokus på finansiering. Man genomför denna uppgift i syfte att 
skapa förmånliga lösningar för medlemmarna, helt utan eget vinstintresse. 

Alla kommuner och landsting är välkomna som medlemmar. Grundprincipen är 
frivillighet både när det gäller medlemskap och att nyttja dess tjänster.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders G Högmark (M) föreslår att kommunfullmäktige ska följa föregående års 
nominering och välja kommunfullmäktiges presidium till ombud.
Inget motförslag läggs mot Anders G Högmarks (M) förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5

Val av ombud vid bolagsstämma i Renova AB och Renova Miljö AB

2018/25

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark befullmäktigas att 
företräda Tjörns kommun som ägare vid bolagsstämmor i SOLTAK AB.

2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande Gun 
Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordförande Rikard Larsson i 
andra hand.

3. Skriftlig fullmakt för Anders G Högmark undertecknas av Gun Alexandersson 
Malm och Rikard Larsson två i förening. Fullmakt för Gun Alexandersson Malm 
respektive Rikard Larsson undertecknas i förekommande fall av Anders G 
Högmark.

Sammanfattning
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Ordinarie 
bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver kan extra bolagsstämma 
förekomma. Beslutanderätten vid stämman utövas av aktieägaren. 

Renova AB och Renova Miljö AB ägs av bland andra Tjörns kommun. Ärendet 
avser vem som ska företräda kommunen vid bolagets ordinarie stämma och vid 
extra bolagsstämma i förekommande fall.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders G Högmark (M) föreslår att kommunfullmäktige ska följa föregående års 
nominering och välja kommunfullmäktiges presidium till ombud.
Inget motförslag läggs mot Anders G Högmarks (M) förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 3 2017

2017/702

Beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att information om rapporten lämnats.

Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 3 2017 av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 5 ej verkställda beslut att rapportera in.

1 beslut gällande kontaktfamilj 4:1 SoL

1 beslut gällande permanent bostad 5:5 eller 5:7 SoL

3 beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS

Kommunen hade även 2 verkställda beslut att rapportera in.

1 beslut gällande permanent bostad enligt 5:5 eller 5:7 SoL

1 beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS

Fördelning över kön: 5 man, 2 kvinna.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 3 den 11 januari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 234 den 14 december 2017,
Socialnämnden, § 213 den 15 november 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 oktober 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst

2017/731

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tjörns kommun ansöker om medlemskap i 
Tolkförmedling Väst.

Barnkonventionen
I detta skede påverkas inte barnperspektivet då beaktande av Tjörns kommuns 
barnchecklista blir aktuellt först vid avrop från framtida avtal.

Sammanfattning
Tolkförmedling i Väst är ett kommunalförbund som ägs av Västra 
Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs stad samt ytterligare 26 kommuner i 
VGR. Uppdraget är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och 
översättningstjänster.

Nu har Direktionen för Tolkförmedling i Väst öppnat upp för nya kommuner att 
ansöka om medlemskap till förbundet. Ansökan om medlemskap ska vara i form av 
ett fullmäktigebeslut. 

För att säkerställa att behovet av språktolk- och översättningstjänster föreslås att 
kommunfullmäktige fattar beslut om att ansöka om medlemskap i Tolkförmedling 
Väst.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 4 den 11 januari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 235 den 14 december 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 november 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Björn Möller (M) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Revidering av målvärden i budget 2018 avseende socialnämndens 
indikatorer

2017/703

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringar av målvärden och 
indikatorer i budget 2018, i enlighet med socialnämndens förslag 2017-11-15:

Antal dygn för unga: år 2018 från 2500 till 1300, år 2019 från 2000 till 1280 samt år 
2020 från 1600 till 1260.

Antal dygn för vuxna: år 2018 från 1700 till 875, år 2019 från 1400 till 865, år 2020 
från 1150 till 855.

Sammanfattning
Socialnämnden har inkommit med förslag kring justeringar i kommunfullmäktiges 
budget för 2018. Justeringarna avser förändrade målvärden för beslutade 
indikatorer.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 5 den 11 januari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 236 den 14 december 2017,
Socialnämnden, § 208 den 15 november 2017,
Kommunfullmäktige, § 126 den 21 september 2017,
Kommunfullmäktige, § 117 den 15 juni 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 december 2017,
Socialnämndens detaljbudget 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9

Återremitterat ärende: Köp av fastigheten Tubberöd 1:507, Tjörns 
kommun

2017/683

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå köpet av fastigheten Tubberöd 1:507 samt att 
köpet ska återgå i enlighet med § 15 i köpekontraktet.

Sammanfattning
Fastigheten Tubberöd 1:507 ligger strategiskt belägen mitt i centrala Skärhamn 
omgiven av mark som ägs av kommunen och dess bolag. Fastigheten har tidigare 
bl.a. inrymt en polisstation och ett badhus och knyter samman Skärhamns 
centrumdelar med närhet till Malagaområdet och är strategiskt viktig för kommunen 
att äga för att säkra upp för ett framtida levande centrum på en historiskt viktig plats 
i Skärhamn.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 (§ 214) att återremittera ärendet för 
utredning av kommunens behov av lokaler på fastighet Tubberöd 1:507 samt utreda 
eventuella möjligheter för andra ändamål av marken med anledning av markens 
beskaffenhet samt riskanalys av havsvattennivån för annan framtida 
verksamhet/boende.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 6 den 11 januari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 2 den 11 januari 2018,
Kommunfullmäktige, § 214 den 14 december 2017,
Kommunstyrelsen, § 202 den 30 november 2017,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 231 den 16 november 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 januari 2018,
Tjänsteutlåtande den 16 november 2017,
Översiktskarta,
Karta,
Budförteckning,
Köpekontrakt,
Depositionsavtal,
Karta stigande vatten,
Stigande vatten; en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M), Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), 
Cyril Esbjörnsson (TP) och Rikard Simensen (SD) föreslår att kommunfullmäktige 
ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Martin Johansen (L), Georg Strömbom (C) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla förvaltningens förslag till beslut med tillägg att 
förvaltningen ges i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att på fastigheten och 
nära angränsande mark uppföra ett 70+ boende med upplåtelseformen hyresrätter. 
Förvaltningen ges även i uppdrag att i samråd med Tubbevikens badplatsförening 
utreda förutsättningarna för att i högre grad anpassa den anslutande badplatsen för 
funktionshindrade.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (M) med fleras
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Björn Möllers (M) med fleras förslag.
Nej-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag.

Omröstningsresultat
27 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
12 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).

Björn Möllers (M) med fleras förslag väljs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Revidering av beslut KF 2017-12-14, § 211: Kommunal borgen till 
Tjörns ishall

2017/602

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Tjörns kommun går i borgen med ytterligare maximalt 8 800 000 SEK under 
maximalt 20 år för Stiftelsen Tjörns ishall. 

2. Borgensavtal och övriga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchef.

3. Upphäva kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2017, § 211.

Sammanfattning
Stiftelsen Tjörns ishall har 2017-11-09 inkommit med en begäran om ytterligare 
kommunal borgen om maximalt 8 800 000 kronor. Kommunfullmäktige har enligt 
§ 211 2017-12-14 beslutat: ”Kommunfullmäktige beslutar om en utökad kommunal 
borgen till Stiftelsen Tjörns ishall på totalt 20 år för lån upp till 8 800 000 kronor.”
 
Beslutet behöver revideras för att tydliggöra att det rör sig om ytterligare maximalt 
8 800 000 kronor utöver Stiftelsens nuvarande lån om 600 000 kronor, samt att 
avtal och övriga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchef.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 7 den 11 januari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 3 den 11 januari 2018,
Kommunfullmäktige, § 211 den 14 december 2017,
Kommunstyrelsen, § 193 den 30 november 2017,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 205 den 16 november 2017,
Kultur- och fritidsnämnden, § 74 den 2 oktober 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 januari 2018,
Tjänsteutlåtande den 7 november 2017,
Ansökan om kommunal borgen.

Jäv
Håkan Bergstam (M), Claes Jansson (S) och Hans Kristensson (L) anmäler jäv och 
deltar inte i ärendets behandling eller beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
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§11

Beslut om ansvarig nämnd för tillsyn av försäljning av e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare

2018/14

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden väljs till ansvarig nämnd för tillsyn 
av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Sammanfattning
En ny lag om e-cigaretter trädde i kraft 1 juli 2017. Det framgår bland annat att 
näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte 
tillhandahålla elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till 
konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där 
försäljningen ska ske.

Tjörns kommun har ännu inte fastställt vilken nämnd som ska ansvara för tillsyn av 
försäljning av e-cigaretter samt påfyllningsbehållare. Socialförvaltningen och 
kommunkansliet har fört diskussioner i ärendet och föreslår att socialnämnden ska 
väljas till ansvarig nämnd. Nämnden har i sin tur rätt att besluta om samverkan med 
andra aktörer, på liknande vis som handläggning och tillsyn av alkoholärenden 
administreras via ett samarbete med Tillståndsenheten inom Social 
resursförvaltning i Göteborgs stad.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 19 den 11 januari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 4 den 11 januari 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 januari 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
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§12

Begäran om entledigande från Sture Sandström (M) från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige

2018/11

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Sture Sandström (M) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning
Sture Sandström (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 5 januari 2018.
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§13

Begäran om entledigande från Rebecca Bengtsson (S) från 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2018/29

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Rebecca Bengtsson (S) från uppdraget som ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Rebecca Bengtsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 10 januari 2018.
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Kommunfullmäktige 2018-01-25
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§14

Val av ledamot i socialnämnden (MP)

2018/4

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Tanja Siladji (MP) till ledamot i socialnämnden.

Sammanfattning
Anette Johansson (MP) har entledigats från uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 193 den 14 december 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Azar Hedemalm (MP) föreslår Tanja Siladji (MP) som ledamot i socialnämnden.
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§15

Val av ledamot tillika andre vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden (S)

2018/4

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Bert-Inge Nordberg (S) till andre vice ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Alma Nilsson (S) har entledigats från uppdraget som ledamot tillika andre vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 191 den 16 november 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Bert-Inge Nordberg (S) som andre vice ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden.
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§16

Val av ledamot tillika förste vice ordförande i valnämnden (S)

2018/4

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Mona-Lisa Dahlberg (S) till förste vice ordförande i 
valnämnden.

Sammanfattning
Ove Berntsson (S) har entledigats från uppdraget som ledamot tillika förste vice 
ordförande i valnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 175 den 16 november 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Mona-Lisa Dahlberg (S) som förste vice ordförande i 
valnämnden.
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§17

Val av revisor i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

2018/4

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Erling Alsin (S) till revisor i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund.

Sammanfattning
Staffan Mattsson (L) har entledigats från uppdraget som revisor i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 202 den14 december 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Lagervall (S) föreslår Erling Alsin (S) som revisor i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund.
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§18

Återremitterat ärende: Svar på motion från Hans Strandberg (S) 
angående reflexvästar till samtliga förskolor inom Tjörns kommun

2017/94

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning
Hans Strandberg (S) har inkommit med en motion angående reflexvästar till 
samtliga förskolor inom Tjörns kommun:

”Jag arbetar som förskollärare på Tångeröds förskola i Höviksnäs och är ute med 
barnen dagligen.

Tiden från oktober till mars lever vi under en mörk tid. Då måste vi synas, då i 
synnerhet våra barn, vi vuxna har tilldelats varsin reflexväst med Tjörns kommuns 
logga på. Det är jättebra både det att vi syns men också med Tjörns kommuns logga 
på. Våra barn får inga reflexvästar med Tjörns kommuns logga på.

Detta borde också våra barn ha, detta är en vandrande symbol för Tjörns kommuns 
fortsatta arbete med Säker och Trygg kommun.

Utifrån ovanstående yrkar jag
- att kommunfullmäktige ger utskottet för säker och trygg kommun i uppdrag
- att inhandla reflexvästar med Tjörns kommuns logga på till samtliga barn inom 

förskolan i Tjörns kommun
- att Tjörns kommun delar ut dessa reflexvästar till förskolorna i kommunen.”

Ett politiskt svar har inkommit enligt följande:

”Motionären efterlyser i sin motion att det nedlagda utskottet ”Säker och trygg” ska 
införskaffa reflexvästar till samtliga barn med plats på kommunala förskolor då vi 
under oktober till mars ”lever under en mörk tid”. Motionären förtydligar även i en 
att-sats att Tjörns kommun efter inköpet ska dela ut dessa västar till barnen. 

Enligt socialdemokraterna är syftet med inköpet att barnen efter iklädandet av dessa 
västar ska vara vandrande symboler för det fortsatta arbetet med säker och trygg 
kommun. Socialdemokraterna genom Hans Strandberg framhåller även att de vuxna 
erhållit inköpta reflexvästar med Tjörns kommuns logotype på vilket 
socialdemokraterna anser vara ”jättebra” då de i och med detta syns. 

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt svar att samtliga barn på Tjörns 
förskolor har reflexvästar. 
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Den politiska majoriteten konstaterar att samtliga barn som idag har plats på Tjörns 
förskolor vid behov kan iföras reflexvästar, om än färgen på dessa kan variera 
något, vilket torde betyda att det viktigaste kriteriet, nämligen att barnen syns, är 
uppfyllt. Vi lägger i övrigt inga estetiska värderingar i att det även varierar huruvida 
Tjörns kommuns logotyp finns med eller ej. 

Den politiska majoriteten anser i övrigt att det inte finns några större skäl till att 
reflexmässigt säga ja till att belasta förvaltningen med ytterligare utredningsuppdrag 
avseende en genomlysning av samtliga förskolors kostnader för reflexvästar, eller ta 
in offerter från reflexvästleverantörer för att bringa klarhet i denna fråga då det kan 
förmodas att barn- och utbildningsförvaltningen för närvarande har andra ärenden 
av mer brådskande karaktär att hantera. 

Med detta som bakgrund föreslår den politiska majoriteten att motionen är 
besvarad.”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 195 den 30 november 2017,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 207 den 16 november 2017,
Kommunfullmäktige, § 155 den 19 oktober 2017,
Kommunstyrelsen, § 149 den 5 oktober 2017,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 156 den 21 september 2017,
Barn- och utbildningsnämnden, § 69 den 24 maj 2017,
Kommunfullmäktige, § 44 den 23 februari 2017.

Beslutsunderlag
Politiskt svar på motion den 7 november 2017,
Tjänsteutlåtande den 11 september 2017,
Motion den 25 januari 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gunnemar Olsson (L) och Björn Möller (M) föreslår att kommunfullmäktige ska 
avslå motionen.
Hans Strandberg (S) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla motionen. 

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons (L) och 
Björn Möllers (M) förslag väljs.
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§19

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) angående placering av nytt 
äldreboende/servicehus i Myggenäs

2017/428

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad i och med 
socialnämndens beslut 2017-09-20 § 166, att påbörja arbetet med planering för ett 
nytt äldreboende på nordöstra delen av Tjörn.

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
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion enligt följande:

”Placering av nytt äldreboende-servicehus i Myggenäs

Många äldre på norra och nordöstra Tjörn har hört av sig till oss i Tjörnpartiet om 
att det saknas möjlighet att få plats på ett äldreboende på norra/nordöstra Tjörn.

De påtalar att kommunen medvetet valt att inte placera boende på norra Tjörn.

De framför också att de icke vill tvingas flytta till en helt annan del av kommunen 
på äldre dagar.

Norra Tjörn liksom övriga delar av ön får en allt högre ålder på innevånare vilket 
skapar behov av mer boende runt hela ön för våra äldre. Det har också framförts att 
många äldre vill flytta från sina hus och t.ex. låta barnen ta över huset. De äldre vill 
då bo i närheten av barnbarn m.m. Detta innebär att Tjörn kommer få möjlighet att 
få ökad inflyttning till kommunen.

Vi i Tjörnpartiet vill att kommunen agerar snabbt i frågan samt att behovet av 
äldreboende på norra/nordöstra Tjörn är stort redan i dagsläget. En placering kan 
vara t.ex. den gamla tennisplanen i Myggenäs.

Kommunen bör koncentrera sig på ett nytt äldreboende på Tjörn istället för att lägga 
88 miljoner på ett nytt kulturhus i Skärhamn.

Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda placering av 
ett äldreboende.
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Vi föreslår fullmäktige att besluta:

1. Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
möjligheterna placera ett äldreboende i kommunal regi på norra/nordöstra Tjörn.

2. Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen senast den 2018-
04-30 till fullmäktige.”

Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 2017-09-20:

”Att påbörja arbetet med planering för ett nytt äldreboende på nordöstra delen av 
Tjörn och överlämnar beslutet till Kommunstyrelsen för vidare hantering av 
planfrågan och anser därmed motionen besvarad.

Socialnämnden anser därmed remissen besvarad.”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 2 den 11 januari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 233 den 14 december 2017,
Socialnämnden, § 217 den 15 november 2017,
Kommunfullmäktige, § 141 den 21 september 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 19 oktober 2017,
Motion den 4 september 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
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§20

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till Martin 
Johansen (L) angående inköps- och upphandlingspolicy

2017/690

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) angående inköps- och upphandlingspolicy:

”Bakgrund,

Den 19 maj 2016 beslöt Tjörns kommunfullmäktige att anta en ny Inköps- och 
upphandlingspolicy.

I protokollet stå bland annat:

§ 106 Antagande av inköps- och upphandlingspolicy 

2015/238 Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
..
2. Anta inköps- och upphandlingspolicy i Tjörns kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet Martin Johansen (L) och Robert Johansson 
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

I den antagna policyn kan vi bland annat läsa följande:

4. Ansvar och uppföljning
Kommunfullmäktige ansvarar för att strategiskt styra och följa upp inköpsprocessen 
inom kommunen samt beslutar om inköps- och upphandlings- policy.

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp kommu¬nens totalekonomi. 
Kommunstyrelsen utfärdar riktlinjer till inköps- och upphandlings- policy.

Respektive nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att verksamheten följer inköps- 
och upphandlingspolicyn samt gällande riktlinjer. 

Kommunchef och respektive förvaltningschef ansvarar för att inköpspolicy och 
riktlinjer implementeras och integreras i förvaltningens rutiner och internkontroll.
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Alla som företräder kommunen har en skyldighet att känna till och följa de styrande 
dokumenten för inköp och upphandling. 

Upphandlingsansvarig har det yttersta ansvaret och beslutar i samband med inköp 
och upphandling om vilka strategier som ska leda till att uppsatta mål i denna policy 
uppnås.

Upphandlingsansvarig ansvarar för och beslutar kring de rutiner som ska gälla i 
samband med rapportering och uppföljning över att målen i denna policy uppnås. 
Uppföljning ska inriktas på kvantifierbara och mätbara tal som har inriktning och 
sikte på att finna förbättringspotentialer. 

I de av Kommunstyrelsen antagna riktlinjerna kan man läsa att:

6.2 Fastställd rutin för uppföljning och återrapportering 
Uppföljning med återrapportering till kommunstyrelsen ska ske tertialvis och 
redovisas vid delårsbokslut samt årsbokslut. 
Uppföljning ska bl.a. innefatta mätning av avtalstrohet gentemot tecknade ramavtal, 
och statistik gällande antal leverantörer och antal fakturor. 

Fastställd rutin
Redovisningsansvarig och Upphandlingschef upprättar en rapportmall att gälla lika 
för samtliga förvaltningar. 

Upphandlingsenheten genomför den grundläggande analysen gällande 
inköpsvolymer kopplat till befintliga ramavtal samt gör en sammanställning på en 
övergripande nivå för vidare analys av verksamhetsansvariga.
Rapporten redovisas till Kommunstyrelsen samt respektive nämnd och styrelse.

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:

1. Hur har den ovannämnda uppföljningen fungerat?
2. Vad har du som högste politiskt ansvarig under det senaste året gjort för att följa 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens beslut?
3. Vad kommer du som högste politiskt ansvarig göra för att följa 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens beslut?”

Martin Johansen (L) svarar enligt följande:

”Förändring av uppdragen utifrån tidigare styrdokument
Den nya inköps- och upphandlingspolicyn innebar ett utökat uppdrag till 
upphandlings-enheten. Uppföljning till kommunstyrelsen ska ske tertialvis och 
redovisas vid delårsbokslut samt årsbokslut och innefatta mätning av avtalstrohet 
och statistik gällande antal leverantörer och fakturor. Rapporteringen gäller för 
samtliga förvaltningar, sammanställs och skall redovisas till Kommunstyrelsen samt 
respektive nämnd och styrelse, vilket tyvärr inte skett ännu. Det är ett omfattande 
arbete som pågår, vilket också påpekades från förvaltningen då det nya förslaget 
antogs. 
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Under våren kommer förvaltningen komma tillbaka till politiken med förslag på de 
resursförstärkningar som krävs för att leva upp till den av kommunfullmäktige 
beslutade inköps- och upphandlingspolicyn. 

Hur har det fungerat under tidsperioden?
Det är tillsett att Upphandlingsenheten har upprättat en metod och rapportmall för 
uppföljningen. Metoden kräver, som tidigare nämnts, mer administrativt arbete än 
tidigare då data måste hämtas från tre olika IT-system. Det krävs sedan en manuell 
genomgång för att säkerställa att data i rapporten är korrekt. Arbetet är påbörjat men 
på grund av nya uppdrag och utökat administrativt arbete i kombination med 
vakanser har uppdraget tyvärr inte kunnat slutföras ännu. Förhoppningen är dock att 
detta ska kunna ske ganska snart.
 
Vad krävs för att fullgöra uppdragen?
Den nya policyn ställer ökade krav på delaktighet, ansvar, uppföljning samt att fler 
upphandlingar sker i egen regi. För att kunna fullgöra dessa uppdrag krävs att 
befintliga tjänster bemannas och att en analys görs av behovet av resurser för det 
utökade uppdraget. Åtgärder har vidtagits för att täcka upp för befintliga vakanser 
inför 2018. Mer effektiv metod går att införa först när samtliga inköp hanteras 
digitalt från beställning till faktura. SOLTAK AB har påbörjat en förstudie, men det 
är ett omfattande arbete.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 222 den 14 december 2017.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 19 januari 2018,
Interpellation den 17 november 2017.
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§21

Revisorernas granskning av socialnämndens verksamhets- och 
ekonomistyrning

2017/755

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Notera informationen.
2. Överlämna rapporten till socialnämnden.

Sammanfattning
E&Y har på uppdrag av kommunrevisionen granskat socialnämndens verksamhets- 
och ekonomistyrning.

Beslutsunderlag
Följebrev den 21 december 2017,
Revisionsrapport: Granskning av socialnämndens verksamhets- och 
ekonomistyrning.
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§22

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att stoppa 
detaljplansprocessen, Södra Hamnen

2018/36

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att stoppa detaljplaneprocessen vid 
Södra Hamnen, Skärhamn:

”Bakgrund:
Det pågår en ytterst kostsam detaljplanprocess för en ny detaljplan i Södra Hamnen, 
Skärhamn. Det saknas anledning att Tjörns skattebetalare skall bekosta en ny 
detaljplan vilken är ytterst osäker om den går att genomföra överhuvudtaget. Vi har 
gått igenom handlingar och finner att kostnaderna för Tjörns skattebetalare att 
genomföra planen blir så omfattande att det inte finnes skäl att överhuvudtaget 
fortsätta med planarbetet. Tjörn skattebetalare har redan betalat 4 miljoner för 
planarbetet.

Det framkommer också att ett stort hotellkomplex i hamnen kommer att störa 
allmänhetens tillgänglighet i området. Protesterna är starka mot att anlägga ett hotell 
från allmänheten. Tjörnpartiet lyssnar på Tjörnborna och vi anser att hotellet inte 
skall byggas i hamnen.

Det framkommer också att parkeringar kommer att kosta Tjörns skattebetalare över 
100 miljoner att anlägga. Det är alltså fråga om sådana kostnader som är orimliga i 
förhållanden till samhällsnyttan för gemene Tjörnbo. 

Tjörn kommun behöver skolor, äldreboende, dagis. Därmed skall inte ofantliga 
summor läggas på att driva igenom detaljplaner som liknar mer önsketänkande än 
de är realistiskt genomförbara.

Vi anser att kommunstyrelsen inte tar dess kontrollansvar ifråga om kostnader för 
planen och dess genomförande.

Vi anser därför att kommunfullmäktige skall uppdraga åt kommunstyrelsen att 
stoppa planprocessen och redovisa kostnader för fullmäktiges ledamöter.

Vi föreslår fullmäktige att besluta:

1. Att kommunfullmäktige skall uppdraga åt kommunstyrelsen att stoppa 
planprocessen.
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2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att redovisa nedlagda konstnader för 
fullmäktiges ledamöter.

3. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fakturera de hitills 
nedlagda kostnaderna som förvaltningen har haft till de intressenter och 
exploatörer som omfattas av en ny detaljplan.”

Beslutsunderlag
Motion den 16 januari 2018.
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§23

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) angående 
fritidskort för skolungdomar

2018/37

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion angående fritidskort för 
skolungdomar:

”Kollektivtrafiken är viktig, och ibland avgörande, för ungdomars möjlighet till sina 
fritidsaktiviteter och möjligheterna att röra sig inom Västra Götaland.

Det innebär att det i dag till viss del är en ekonomisk fråga för ungdomar om de kan 
nyttja de kollektiva trafikmedlen eller inte.

Alla skolungdomar skall ha samma förutsättningar. Ingen skall behöva välja bort t 
ex fritidsmöjligheter på grund av de inte har råd att åka kollektivt. Alla skall ha rätt 
till en meningsfull fritid. Kommunen skall ha den devis om att vi är den lilla 
kommunen med storstadsmöjligheter och gälla även för våra ungdomar. De ska ha 
rätt till en meningsfull fritid, och den trygghet det ger att kunna åka kollektivt (utan 
att behöva tjuvåka med de risker och problem det kan medföra).

Dessutom skall Tjörn ligga i framkant när det gäller värna om miljön och då är 
satsningen på kollektivtrafiken en självklarhet.

Det bästa sättet att få folk att åka kollektivt, och därmed minska koldioxidutsläppen, 
är att göra det till det bästa och billigaste alternativet. Om ungdomarna vänjer sig 
vid att åka kollektivt är det stor chans att de fortsätter med det när de blir äldre.

Men hänvisning till vad vi anfört ovan yrkar vi Sverigedemokrater Tjörn på:

Att: Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder starkt 
subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra skolungdomar mellan 13- 19 år.
Att: Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder starkt 
subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra högstadie och 
gymnasieungdomar.”

Beslutsunderlag
Motion den 18 januari 2018.
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§24

Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till socialnämndens 
ordförande Filip Gollungberg (M) angående personaltäthet i 
hemtjänsten

2018/39

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en fråga ställd till socialnämndens ordförande 
Filip Gollungberg (M) angående personaltäthet i hemtjänsten:

”I lokaltidningen tisdag 9 januari kunde vi läsa om att Äldre träffar många olika 
hemtjänstpersonal. 

Skillnaderna i landet kring hur många olika personer som i snitt besöker de äldre 
under 14 dagar är stora. Det visar de siffror som kommunerna själva rapporterat in 
till Kommun- och landstingsdatabasen. 

Tjörn var en av de kommuner som inte rapporterade in någon siffra för 2017. Under 
2016 låg siffran på 18 olika personal i snitt.

– Det finns de äldre som känner en stor oro för vem som kommer och om man får 
den hjälp som man behöver. Det blir inte bättre av att det är väldigt många olika 
personer som är involverade, säger Annelie Sundler, biträdande professor i 
vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, till Nyhetsbyrån Siren.

Statistiken gäller de som är 65 år eller äldre och som får minst två besök varje dag 
och då räknas inte trygghetslarm och matleveranser in.

Med 18 olika hemtjänstpersonal i snitt tillhör Orust de kommuner som har ganska 
många olika personal. Stenungsund är hack i häl och har 17 olika personal i snitt. 
Lägst siffra i länet hade Färgelanda med tio olika personal, och i hela landet hade 
kommunen Sorsele den lägsta siffran på sex olika personal.

Fråga: Hur många olika hemtjänstpersonal besöks de äldre utav under en 14 dagars 
period på Tjörn.”

Beslutsunderlag
Fråga den 18 januari 2018.
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Kommunfullmäktige 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till socialnämndens 
ordförande Filip Gollungberg (M) angående insatser för att 
förhindra smittsamma sjukdomar

2018/41

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en fråga ställd till socialnämndens ordförande 
Filip Gollungberg (M) angående insatser för att förhindra smittsamma sjukdomar:

”Mässling smittar mycket lätt när den som är sjuk till exempel hostar eller nyser. Då 
sprids små droppar med viruset i luften och kan snabbt omfatta både boende- och 
arbetsmiljöer, likväl som offentliga rum.

Om man inte har haft mässling eller inte är vaccinerad ökar risken för att bli 
smittad. TBC är en annan sjukdom som smittar på liknande sätt, men har i modern 
tid likt mässling enbart haft begränsade utbrott. Vi har dessbättre varit relativt 
förskonade i Sveriges nutid från dessa sjukdomsutbrott – men nu har det skett.

Tidigt under 2018 drabbades personer och sjukvården i Västra Götalandsregionen 
av att sjukdomen mässling fick ett större utbrott.

Så sent som den 2 Januari kunde vi läsa om att en anställd på Östra Sjukhusets 
kvinnoklinik blivit smittad av mässling. Detta har i sin tur orsakat att 54 mammor 
med nyfödda barn måste lokaliseras för att testas, då nyfödda barn inte är immuna 
emot mässling Tack vare vårt starka allmänna vaccinationsprogram i Sverige har vi 
på senare tid haft mycket få mässlingsfall i Sverige. 

Då den svenska populationen, genom främst invandring, nu snabbt ökar med en 
större andel ovaccinerade individer, så riskerar tidigare sällsynta smittsamma 
sjukdomar att snabbt åter få fäste.

Fråga: Vad kan eller gör kommunen själva för att förhindra dessa sällsynta 
smittsamma sjukdomar att åter få fäste på Tjörn.”

Beslutsunderlag
Frågan den 17 januari 2018.
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Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll 1 (2) 
Ledamöter 

närv tjg         1
närv ej tjg  x 

§ 9

ej närv        –   Ja    Nej  Avst     Ja   Nej  Avst     Ja   Nej  Avst 

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

2. Lars Carlsson (m) 1 1 

3. Björn Möller (m) 1 1 

4. Anders G Högmark (m) 1 1 

5. Daniel Magnusson         (m) - 

6. Filip Gollungberg         (m) 1 1 

7. Inger Forsberg Bergstam (m) 1 1 

8. Håkan Bergstam            (m) 1 (Ej § 10) 1 

9. Kerstin Möller       (m) 1 1 

     Anders Jonsson             (m) - 

     Katarina Leone              (m) - 

     Ralph Cedermalm          (m) 1 1 

     Solveig Börjesson         (m) 1 1 

     Sture Sandström         (m) - 

10. Henry Hermansson (c) 1 1 

11. Georg Strömbom (c) 1 1 

       Mats Kristensson (c) - 

       Emelie Holgersson (c) X 

12. Martin Johansen (l) 1 1 

13. Birgitta Adolfsson (l) - 

14. Ewa-Lena Svensson (l) 1 1 

15. Hans Kristensson (l) 1 (Ej § 10) 1 

16. Gun Alexandersson Malm (l) 1 1 

17. Gunnemar Olsson    (l) 1 1 

      Benita Nilsson (l) 1 1 

 Filip Malm (l) - 

      Elisabeth Hansson         (l) - 

18. Roland Flyckt            (kd) 1 1 

19. Jörgen Myrberg        (kd) 1 1 

20. Dan Gustavsson (kd) 1 1 

      Barbro Johansson (kd) - 

      Jan-Åke Axelsson (kd) -

33



Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll 2 (2) 

Ledamöter 
närv tjg         1
närv ej tjg  x 

§ 9
              § § 

ej närv       —  Ja    Nej  Avst   Ja  Nej Avst  Ja   Nej Avst 

21. Benny Andersson  (s) 1 1 

22. Nils Lackfors  (s) 1 1 

23. Jeanette Lagervall    (s) 1 1 

24. Robert Bull    (s) 1 1 

25. Hans Strandberg         (s) 1 1 

26. Claes Jansson (s) 1 (Ej § 10) 1 

27. Rigmor Friis (s) - 

28. Rikard Larsson            (s) 1 1 

29. Benny Halldin  (s) 1 1 

30. Ulf Mellin             (c fd. s) - 

31. Tina Baudino  (s) 1 1 

32. Klaes Lundin Eide       (s) 1 1 

      Thomas Collberg           (s) - 

 Maria Jacobsson            (s) - 

  Leif Göbel (s) 1 1 

 Gerhard Bernhardsson  (s) - 

 Lars-Olof Henriksson   (s) - 

 Jan Berndtsson           (s) 1 1 

33. Alma Janeth Sibrian   (v) 1 1 

     Vakant      (v) 

 Vakant  (v) 

34. Robert Johansson (m) fd (mp) 1 1 

35. Azar Hedemalm  (mp) 1 1 

      Ingemar Wiklund        (mp) - 

     Christy Whiddon (-) fd. (mp) - 

36. Thord Jansson  (sd)  - 

37. Martin Johansson      (sd) 1 1 

38. Rikard Simensen       (sd) 1 1 

Thomas Jakobsson      (sd) 1 1 

      Christer Olsson            (sd) X 

39. Gert Kjellberg            (tp) 1 (§§ 10 – 24) 

40. Daniel Loch (tp) - 

41. Cyril Esbjörnsson      (tp) 1 1 

Summa: 
39 tom § 9 

40 from § 10 27 12 0
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