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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§26

Val av justeringspersoner

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Filip Gollungberg (M) och Benny Halldin (S) att 
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.

Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M), Benny Halldin (S) och Martin Johansson (SD) föreslås som 
protokollsjusterare.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Filip Gollungberg (M) och Benny 
Halldin (S) väljs att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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Kommunfullmäktige 2018-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:

Tillägg:

- Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin 
Johansen (L) gällande ”Revisionsrapport: granskning av flyktingmottagning och 
integration”

- Begäran om entledigande från Maria Jakobsson (S) från uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden

- Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till KMSUs ordförande Lars Carlsson (M) 
angående detaljplanearbetet Södra Hamnen

Ändring:

7.  Valärenden våren 2018 ändras till Val av ledamot och ersättare i valnämnden (S)
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28

Antal fullmäktigeledamöter och ersättare som ska utses vid 2018 års 
val

2018/50

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Antalet ledamöter i Tjörns kommunfullmäktige ska vara 41.

2. Antalet ersättare ska uppgå till minst hälften av ledamöterna. 

Sammanfattning
Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om hur många 
ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet skall bestämmas till ett udda tal och 
minst

 21 i kommuner med 8.000 röstberättigade invånare eller därunder
 31 i kommuner med över 8.000 till och med 16.000 röstberättigade invånare
 41 i kommuner med över 16.000 till och med 24.000 röstberättigade invånare och 
 51 i kommuner med över 24.000 till och med 36.000 röstberättigade invånare. 

Beslut om antal ledamöter skall vara Valmyndigheten tillhanda senast 2018-02-28.

Tidigare beslut
Valnämnden, § 3 den 22 januari 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L), Gun Alexandersson Malm (L) och Björn Möller (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla valnämndens förslag.

Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige från och med nästa kommunfullmäktigeval ska vara 
31.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) med fleras 
förslag väljs.
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§29

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S)

2018/4

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Isabell Eriksson (S) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Rebecca Bengtsson (S) har entledigats från uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 13 den 25 januari 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Isabell Eriksson (S) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Val av ledamot och ersättare i valnämnden (S)

2018/4

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Siv Ogeman (S) till ledamot och Hans Strandberg (S) till 
ersättare i valnämnden.

Sammanfattning
Ove Berntsson (S) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden. 
Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 175 den 16 november 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår nuvarande ersättare Siv Ogeman (S) till ny ledamot och 
Hans Strandberg (S) till ersättare i valnämnden.

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (S)

2018/4

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Klaes Lundin-Eide (S) till ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.

Sammanfattning
Alma Nilsson (S) har entledigats från uppdraget som ledamot 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 Klaes Lundin-Eide (S) som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.
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§32

Val av ledamot i kommunstyrelsen (S)

2018/4

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Maria Jakobsson (S) till ledamot i kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Alma Nilsson (S) har entledigats från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 
Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 191 den 16 november 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Maria Jakobsson (S) till ledamot i kommunstyrelsen.
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§33

Val av representant till Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal (M)

2018/4

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Robert Johansson (M) fd. (MP) till representant i 
Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal.

Sammanfattning
Mikael S Andersson (M) har entledigats från uppdraget som representant i 
Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 199 den 14 december 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår Robert Johansson (M) fd. (MP) som representant i 
Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal.

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till Martin Johansen (L) om 
att skattebetalare ska betala kostnaderna för att anlägga 
bergrumsparkeringar vid Södra hamnen

2018/34

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om att skattebetalare ska betala kostnaderna för att anlägga 
bergrumsparkeringar vid Södra hamnen:

”Bakgrund:
Planprocessen rörande Södra hamnen, Skärhamn väcker allvarliga frågor om
ekonomsika åtagande för Tjörns innevånare.

Tjörns skattebetalare riskerar att få betala 100 miljoner för att en
bergrumsparkering skall kunna anläggas i Södra hamnen, Skärhamn.

Det planerade hotellets parkeringsplats behov i bergrummet kommer att kosta ca
22 miljoner av de 100 miljonerna.

Frågan därav blir:
Anser du att Tjörns skattebetalare skall betala kostnaderna för att anlägga
bergrumsparkeringar åt hotellexploatören?”

Beslutsunderlag
Fråga den 16 januari 2018.
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§35

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

2018/33

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottets ordförande Lars Carlsson (M) om att skattebetalare ska 
betala kostnaderna för att anlägga bergrumsparkeringar vid Södra hamnen:

”Bakgrund:
Du har varit med och beslutat att detaljplansprocessen avseende Södra hamnen,
Skärhamn skall fortsätta trots oklarheter rörande finansieringen.

Tjörns skattebetalare kan därmed riskera att få betala 100 miljoner för att en
bergrumsparkering skall kunna anläggas i Södra hamnen, Skärhamn.

Det planerade hotellets parkeringsplats behov i bergrummet kommer att kosta ca
22 miljoner av de 100 miljonerna.

Frågan därav blir:
Anser du att Tjörns skattebetalare skall betala kostnaderna för att anlägga
bergrumsparkeringar åt hotellexploatören?”

Beslutsunderlag
Fråga den 16 januari 2018.
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§36

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

2017/747

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) angående hotellexploatering i Södra hamnen, Skärhamn:

”Bakgrund:

Planer på ett stort hotellkomplex i södra hamnen i Skärhamn har orsakat upprörda 
röster från kommuninnevånare.  De önskar klargörande var politikerna står i frågan.
Jag anser att det inte skall byggas ett hotellkomplex som hindrar allmänhetens 
rörlighet och utsikt mot havet.

Min fråga till Martin Johansen blir därmed:

-Är du för att hotellkomplexet skall byggas i södra hamnen Skärhamn?”

Beslutsunderlag
Fråga den 17 december 2017.
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§37

Svar på interpellation från Leif Göbel (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) angående 
Tjörns kommuns beredskap i händelse av krig/konflikt/allvarlig 
samhällsfara

2018/57

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning
Leif Göbel (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) angående Tjörns kommuns beredskap i händelse av 
krig/konflikt/allvarlig samhällsfara:

”Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 2 kap. 1 § ska 
kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet 
av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Tjörns 
kommuns nu gällande och kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys är 
antagen av kommunfullmäktige enligt beslut 2015-09-16 (172§153).

Kraven har sedan dess ökat på kommunerna att ha en väsentligt förbättrad 
beredskap i händelse av krig/konflikt eller allvarliga samhällsstörningar. MSB 
(Myndigheten för Säkerhet och Beredskap) ställer specifika krav: 

 Kommunerna ska öka säkerhetsskyddet.
 De ska delta i försvarets krigsövningar.
 De ska vara med på olika försvarskurser.
 De ska medverka till att skyddsrummen blir fler.
 Kommunerna får inte längre avveckla ledningscentraler i bergrum och andra 

civila krigsanläggningar.

Försvarsberedningen har nyligen lämnat en rapport vars förslag radikalt skärper 
kraven på medborgare, kommuner, räddningstjänst m fl för att ha en beredskap "i 
händelse att" Sverige blir indraget i konflikt/krig eller råkar ut för allvarliga 
störningar av samhällsfunktioner. Även om riksdagen inte än fattat beslut torde det 
finnas en stor politisk majoritet för väsentliga förändringar avseende ambitionerna 
för totalförsvaret. 

Tjörns kommun har certifierats som Säker och trygg kommun. I detta begrepp måste 
också innefattas förmågan att vara rustad för totalförsvarets uppgifter. Det gäller 
såväl medborgarnas säkerhet som kommunens förmåga att under press/utmaning/ 
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störningar mm kunna fungera och ge medborgare livsviktig service/ 
omsorg/trygghet. 

Inte minst har det visat sig - i fredstid - att samhället - och därmed även 
kommunerna - är mycket sårbara för cyberattacker som slår ut/stör IT-verksamheten 
och därmed elektroniska kommunikationsvägar samt samhällsviktiga processer. Ett 
annat område som är sårbart för störningar som får snabba och konsekvenser för 
vitala samhällsfunktioner är elnät och eldistribution till och inom kommunen.

Kommunstyrelsen fastställde 2016-01-14 (KS § 11) en Lednings- och 
informationsplan för kommunens krishantering. En viktig del i planen är förmågan 
till kommunikation. RAKEL, radiokommunikation för effektiv ledning, är Sveriges 
nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det digitala systemet 
har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets kris-hanteringsförmåga och för 
att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med 
allmän ordning, säkerhet eller hälsa. 

Ett 30-tal apparater köptes in för nyttjande av olika delar av de kommunala 
verksamheterna för att säkerställa kommunikationskapacitet i händelse av 
kris/störningar. 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts önskas svar på frågeställningen:
1) Hur är Tjörns kommuns beredskap idag i händelse av krig/konflikt/allvarliga 

samhällsstörningar?
2) Finns det anledning att revidera Lednings- och informationsplan 2016 för 

kommunens krishantering
3) Hur har implementering, utbildning och övning skett med den 

RAKELutrustning som införskaffats?
4) Har Krisledningsnämnden övat och utbildats för sina uppgifter?

Martin Johansen (L) svarar enligt följande:

1. Kommunens centrala krisledningsorganisation bemannas av förutbestämda 
tjänstemän. Organisationen kan aktiveras enligt fastställd Lednings- och 
informationsplan. 

Centrala krisledningens främsta uppgift är samordning av verksamhet och 
upprättande av kommunövergripande lägesbild som stöd till beslut.  
Berörda tjänstemän som ingår i systemet utbildas och övas enligt fastställd 
utbildnings- och övningsplan. Under året 2017 har den centrala krisledningsstaben 
utbildats vid 14 tillfällen och den centrala informationsstaben utbildats vid 2 
tillfällen.

Förmåga för samordning av verksamhet och lägesbild vid ansträngda situationer på 
förvaltnings- och bolagsnivå är ett utvecklingsområde.
Systemet och organisationen för kommunens krishantering är det samma för 
hantering av händelser under fredstid såsom hantering av händelser under höjd 
beredskap. 
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Grundläggande kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap är ett 
utvecklingsområde.  Berörda handläggare såsom Beredskapssamordnare och 
Säkerhetssamordnare behöver utveckla sin egen kompetens inom området för att 
kunna planera verksamhet inom kommunen på ett effektivt sätt. 
Det finns planerade aktiviteter för att komma igång med förberedelser inom följande 
arbetsområden:
 Höjd Beredskap enligt LEH Kompetenshöjning inom området
 Arbete med Civilt Försvar Krigsplacering av personal
 Inventering och underhåll av 

kommunens skyddsrum
 Arbete med Totalförsvar Ökad samverkan med   

                                                                        Försvarsmakten
 Arbete med Säkerhetsskydd Kompetenshöjning inom området

2. Lednings- och informationsplan för kommunens krishanteringssystem har 
upprättats enligt gällande lagstiftning och kommunöverenskommelsen. 
Styrdokumentet uppdateras eller revideras inför varje mandatperiod/vid behov. 

Vid Länsstyrelsen uppföljningsbesök då kommunens krisberedskapsarbete enligt lag 
följdes upp gjorde myndigheten följande bedömning i sitt beslut: 

”Kommunen plan för hantering av extraordinära händelser (Lednings- och in-
formationsplan) beskriver tydligt kommunens ledningsstruktur. Övergripande 
beskrivning av resurser ingår på ett tydligt och bra sätt. Planen hänger väl ihop med 
motsvarande planer på regional nivå. 

Planen motsvarar de krav som ställs i lagstiftningen och överenskommelsen. 
Däremot måste styrdokumentet utvecklas för att motsvara de krav som ställs i 
kommunöverenskommelsen.” 

3. Det finns förutbestämda RAKEL enheter som ska användas av kommunens 
centrala krisledning och nyckelpersoner inom kommunledningen, en bärbar och en 
stationär RAKEL enhet är avsedd för kommunal ledningsplats. Åtgärden är införd 
enligt angivelser från Länsstyrelsen och MSB. Berörda brukare kommer att utbildas 
i RAKEL-systemet enligt fastställd utbildnings- och övningsplan.

Utöver krav från regional och nationell nivå har kommunen antagit en egen 
ambitionsnivå för sambruk via RAKEL. Att ytterligare utöka samband via RAKEL-
systemet inom kommunens verksamhet i enlighet med politiskt beslut är ett 
utvecklingsområde. I samband med detta beslut initierades ett inköp av 30 Rakel-
enheter för ändamålet. Detta uppdrag enligt beslut är inte genomförd. En av 
orsakerna är att det har varit svårigheter att förankra införande av RAKEL på 
verksamhetsnivå med anledning av att förankring av RAKEL innebär en del 
kostnader för berörda verksamheter. 

4. Krisledningsnämnden har inte utbildats och övats för sina uppgifter under 
pågående mandatperiod. Det kommer nu dock att genomföras både lokala 
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utbildningar samt att de regionala och statliga organen kommer att stärka sina 
utbildningsinsatser enligt uppgift. 

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 20 februari 2018,
Interpellation den 25 januari 2018.
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§38

Strandstädarna i Bohuslän - Verksamhetsberättelse 2017

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen och riktar ett stort tack till 
Strandstädarna i Bohuslän för deras förtjänstfulla arbete som håller våra stränder 
rena och i gott skick. Ett särskilt tack riktas även till kommunens miljöavdelning 
samt arbetsmarknadsenhet för deras arbete med dessa frågor.

Sammanfattning
Strandstädarna i Bohusläns presenterar sin verksamhetsberättelse 2017 för 
kommunfullmäktige. 67 personer har under året arbetat med sanering av stränderna, 
från Lysekil i norr och ner mot Tjörn.
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§39

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) gällande ”Revisionsrapport: 
granskning av flyktingmottagning och integration”

2018/88

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) gällande ”Revisionsrapport: granskning av flyktingmottagning 
och integration”:

”Enligt revisionsrapporten har en auktoriserad kommunrevisor fastställt att har det 
skett beslutsfattande i styrgruppen för migration år 2016. Enligt kommunallagen är 
det förbjudet att ta beslut i en sådan styrgrupp.

I tjänsteutlåtande från kommunchef till kommunstyrelsens november sammanträde 
rörande ärende om styrgruppen. Påstår förvaltningen att inget beslutsfattande har 
skett i denna grupp.

Du har varit med i denna styrgrupp tillsammans bl.a. med fullmäktiges ordförande.
Mina fråga till kommunstyrelsens ordförande är därmed:

- Anser du att både min och externa auktoriserade kommunrevisorers bedömning är 
helt felaktiga och du anser att inga som helst beslut har tagits i strid med 
kommunallagens bestämmelser i styrgruppen”

Beslutsunderlag
Fråga den 14 februari 2018.
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§40

Begäran om entledigande från Maria Jakobsson (S) från uppdraget 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

2018/90

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Maria Jakobsson (S) från uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Maria Jakobsson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 20 februari 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till KMSUs ordförande Lars 
Carlsson (M) angående detaljplanearbetet Södra Hamnen

2018/70

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottets ordförande Lars Carlsson (M) angående 
detaljplanearbetet Södra hamnen:

”KMSU har beslutat om samråd trots att flertalet förhållanden som Länsstyrelsen 
redan under september 2017 påtalade, inte överhuvudtaget har tillgodosetts i de 
planförslag som Tjörnborna fick ta del av under samrådstiden som avslutades den 
10 januari 2018. 

Länsstyrelsens yttrande i samrådet den 28 januari innehåller de påpekande som 
kommunen kände till redan hösten 2018. Du beslutade alltså om Samråd trots att 
kommunen inte har tillgodosett elementära krav i planarbetet.

Tjörnpartiet har begärt att kommunen skall stoppa detaljplanarbetet. Vi anser att 
projektet saknar styrning och flyter fritt utan kontroll av ansvariga politiker.

Mina fråga till Lars Carlsson är därmed:
- Avser du besluta om att stoppa detaljplanarbetet som Tjörnpartiet föreslår?

Beslutsunderlag
Fråga den 4 februari 2018.
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

   

           

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

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

2.  Lars Carlsson (m) 1          

3.  Björn Möller (m) 1          

4.  Anders G Högmark (m) 1          

5.  Daniel Magnusson         (m) -          

6.  Filip Gollungberg         (m) 1          

7.  Inger Forsberg Bergstam (m) 1          

8. Håkan Bergstam            (m) 1          

9. Kerstin Möller               (m) 1          

     Anders Jonsson             (m) -          

     Katarina Leone              (m) -          

     Ralph Cedermalm          (m) 1          

     Solveig Börjesson         (m) 1          

     Ulla-Britt Elkan         (m) -          

10.  Henry Hermansson (c) 1          

11.  Georg Strömbom (c) 1          

       Mats Kristensson (c) -          

       Emelie Holgersson (c) -          

12. Martin Johansen (l) 1          

13. Birgitta Adolfsson (l) 1          

14. Ewa-Lena Svensson (l) -          

15. Hans Kristensson (l) 1          

16. Gun Alexandersson Malm (l) 1          

17. Gunnemar Olsson          (l) 1          

      Benita Nilsson               (l)  -          

      Filip Malm                    (l) -          

      Elisabeth Hansson         (l) 1          

18. Roland Flyckt            (kd) 1          

19. Jörgen Myrberg        (kd) 1          

20. Dan Gustavsson (kd) -          

      Barbro Johansson  (kd) -          

      Jan-Åke Axelsson  (kd)   1          
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter  
närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

 

§ 

  

              § 

 

           § 

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

21. Benny Andersson   (s) -          

22. Nils Lackfors   (s) 1          

23. Jeanette Lagervall        (s) 1          

24. Robert Bull                   (s)  1          

25.  Hans Strandberg         (s) -          

26.  Claes Jansson               (s) -          

27.  Rigmor Friis                 (s) -          

28.  Rikard Larsson            (s) 1          

29. Benny Halldin               (s) 1          

30. Ulf Mellin             (c fd. s) 1          

31. Tina Baudino                (s) 1          
 

32. Klaes Lundin Eide       (s) 1          
      

      Thomas Collberg           (s) 1          

      Maria Jacobsson            (s) -          

      Leif Göbel                     (s) 1          

  Gerhard Bernhardsson  (s) -          

  Lars-Olof Henriksson   (s) -          

       Jan Berndtsson             (s) 1          

33. Alma Janeth Sibrian   (v) -          

      Vakant                           (v) -          

      Vakant                           (v) -          

34. Robert Johansson (m) fd 
(mp) 

1          

35. Azar Hedemalm  (mp) -          

      Ingemar Wiklund        (mp) -          

     Christy Whiddon (-) fd. (mp) -          

36. Thord Jansson  (sd)     1          

37. Martin Johansson      (sd) 1          

38. Rikard Simensen       (sd)   1          

 Thomas Jakobsson      (sd) X          

      Christer Olsson            (sd) X          

39. Gert Kjellberg            (tp) 1          

40.  Daniel Loch (tp) -          

41.  Cyril Esbjörnsson      (tp) 1          

Summa: 37          
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