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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§195

Val av protokollsjusterare

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Gunnemar Olsson (L) och Benny Andersson (S) att 
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 196

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen utan ändringar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§197

Återremitterat ärende: Antagande av budget 2019 och preliminär 
budget 2020-2021 samt antagande av investeringsbudget 2019 samt 
plan 2020-2023.

2018/416

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta det grönblåa förslaget till budget 2019.

2. Resultatet för 2019 budgeteras till 5 mkr. 

3. Ambitionen är att över en period om fyra år succesivt öka det årliga budgeterade 
resultatet upp till en resultatnivå motsvarande 2 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Resultaten för 2020 och 2021 planeras därför uppgå till 10 mkr 
respektive 15 mkr.

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp och renhållning uppgår 
till 138,5 mkr för 2019 och 131,3 mkr för 2020 samt 109,7 mkr för 2021. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att ny upplåna, dvs. öka kommunens skulder under 
2019 med totalt 100 mkr.

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019.

7. Följande tillägg görs till investeringsbudgeten i de grönblåas förslag till budget 
2019:

Investeringar Tjörns Bostads AB

2019                      29,5 mkr

2020                      44,5 mkr

2021                      63,5 mkr

2022                      50,0 mkr

2023                        6,0 mkr

Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S), (TP) samt Björn 
Möller (-) fd (M), Anna-Margareta Haglund (-) fd (M) och Marianne Möller (-) fd 
(M) reserverar sig till skriftligt till förmån för eget budgetförslag. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna, i enlighet med det så kallade ”balanskravet”. 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag eller kommunala stiftelser och 
föreningar. Fullmäktige ska därför besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen.

I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå 
hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara 
vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning ska anges.

Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen 
ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning.

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. 

Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag 
till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium 
senast vid samma tidpunkt.

Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. 
I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den 
kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten 
under det följande året. 

Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. 

De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av 
nyvalda fullmäktige.

Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads 
utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, 
avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) 
inom denna tid. 

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då 
fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 182 den 29 november 2018,
Kommunfullmäktige, § 193 den 15 november 2018,
Kommunstyrelsen, § 164 den 1 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 191 den 18 oktober 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Grönblåas förslag till budget 2019,
Sverigedemokraternas förslag till budget 2019,
Socialdemokraternas, Björn på Tjörns och Tjörnpartiets förslag till budget 2019,
Investeringssammanställning.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för allmänhetens frågestund 13:35-13:46.
Sammanträdet ajourneras 14:57-15:15.
Sammanträdet ajourneras för förtäring 17:57-18:30.
Sammanträdet ajourneras 20:13-20:22.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut med tillägg att:

Följande tillägg görs till investeringsbudgeten i de grönblåas förslag till budget 2019:

Investeringar Tjörns Bostads AB
2019                      29,5 mkr
2020                      44,5 mkr
2021                      63,5 mkr
2022                      50,0 mkr
2023                        6,0 mkr

Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji 
Dahne (MP), Alma Sibrian (V), Bo Bertelsen (M), Gun Alexandersson Malm (L), 
Benita Nilsson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens och 
Martin Johansens (L) förslag.

Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2019.

Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP), Björn Möller (-) fd 
(M), Christy Whiddon (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
Socialdemokraternas, Björn på Tjörns och Tjörnpartiets förslag till budget 2019.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) med fleras 
förslag väljs.
Omröstning begärs. Martin Johansens (L) med fleras förslag blir huvudförslag.
Motförslag ska utses.

Beslutsgång 2
Omröstning har begärts mellan Benny Anderssons (S) med fleras förslag och Martin 
Johanssons (SD) förslag. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Benny Anderssons (S) med fleras förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (SD) förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat
17 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
4 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
20 avstår, (se omröstningsprotokoll).

Benny Anderssons (S) med fleras förslag väljs till motförslag.

Beslutsgång 3
Omröstning har begärts mellan Martin Johansens (L) med fleras huvudförslag och 
Benny Anderssons (S) med fleras motförslag. Kommunfullmäktige godkänner 
följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) med fleras förslag.

Omröstningsresultat
24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).

Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs.

Protokollsanteckning
Benny Halldin (S), Björn Möller (-) fd (M), Gert Kjellberg (TP) anmäler 
protokollsanteckning enligt:

”Vi vill med denna protokollsanteckning peka på det partiska och regelvidriga 
agerandet som ordförande Anders G Högmark gjorde sig skyldig till under 
hanteringen av denna punkt.

Bland de mest uppseendeväckande sakerna denna kväll var:

1. Att tillåta ett tilläggsyrkande kring investeringsbudgeten på nästan 200 miljoner 
kronor utan föregående berednings krav.

2. Att ensidigt låta ändra ovannämnda yrkande efter klubban fallit för att debatten 
var avslutad.

3. Att utan tillrättavisning låta kommunalrådet Martin Johansen (L) offentligt ge 
kommunsekreteraren skulden för ovannämnda yrkandes brister.

4. Att själv utan föregående beredning eller diskussion låta besluta att ovanstående 
tilläggsyrkande på nästan 200 miljoner kronor kunde beslutas utan att kommunen 
behöver se över sitt lånebehov för kommande år.

Till detta skall läggas att ordförande Anders G Högmark på ett högst osmakligt sätt 
vid ett flertal tillfällen avbröt (S)-ledamoten Christy Whiddon och klandrade henne 
för val av språkbruk. 

Vi hoppas detta agerande inte upprepas någon mer gång under mandatperioden.”
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S), (TP) samt Björn 
Möller (-) fd (M), Anna-Margareta Haglund (-) fd (M) och Marianne Möller (-) fd 
(M) reserverar sig enligt:

”Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och Tjörnpartiet i kommunfullmäktige 
reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Vi kan konstatera att majoritetens budgetförslag inför 2019 inte ger varken Barn- och 
utbildningsnämnden eller Socialnämnden förutsättningar att bedriva en oförändrad 
verksamhet utan måste genomföra betydande besparingar om man vill hålla sig inom 
de ”grönblås” budgetramar.

Tjörns kommuns ekonomi är mycket ansträngd. Den senaste prognoserna visar ett 
underskott för innevarande år 2018 på mer än 6 miljoner kronor. Samtidigt visar VA-
verksamheten ett kraftigt underskott på nästan 7 miljoner kronor för 2019. Detta kan 
på grund av tidigare års underskott inte hanteras av VA-kollektivet vilket gör att 
skattekollektivet får betala för detta underskott.

I det ”grönblåas” finns inga åtgärder för att hantera vare sig 2018:års underskott eller 
åtgärder för att komma i balans inom VA-verksamheten. Sammantaget innebär detta 
att det ”grönblåa” budgetförslaget är kraftigt underfinansierat och ytterligare 
besparingar är att vänta inom den kommunala verksamheten. 

I Socialdemokraternas, Björn på Tjörns och Tjörnpartiets budgetförslag prioriteras 
Barn- och utbildning och Socialas verksamhet före andra kommunala åtagande vilket 
gör att vi kan med en oförändrad skatt kan säkerställa satsningar inom dessa 
kommunala kärnverksamheter. Samtidigt föreslår vi kraftfulla åtgärder för att bringa 
VA-verksamheten i ekonomisk balans.

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande Socialdemokraterna, 
Björn på Tjörn och Tjörnpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande på 
budgetförslag.”
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§198

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18)

2018/238

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda (OPF-KL 18).

2. Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL 18 
antas av kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utformat ett förslag till bestämmelser 
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). Tjörns 
kommun har tidigare antagit motsvarigheten OPF-KL 14. Den främsta skillnaden 
gentemot tidigare bestämmelser är ett nytt kapitel avseende familjeskydd.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 183 den 29 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 211 den 15 november 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 8 november 2018,
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda (OPF-KL18),
Kommentar till förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18),
Bilaga – Vissa förtydliganden till OPF-KL.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att 
utreda kostnaderna för fyra år framöver som bestämmelserna kan medföra.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska 
avgöras idag. Martin Johansens (L) förslag väljs.
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§199

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 3 2018

2018/473

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
Redovisning av kvartalsrapport 3 2018 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 § 
eller 5 kap 7 § SoL att rapportera in. Beslutsdatum 2018-03-23 och 2018-03-26.

Fördelning över kön: 2 kvinna.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 184 den 29 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 214 den 15 november 2018,
Socialnämnden, § 198 den 24 oktober 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 oktober 2018.
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§200

Antagande av biblioteksplan 2019-2022 för Tjörns kommun

2018/474

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna biblioteksplan 2019-2022 för Tjörns 
kommun.

Barnkonventionen
Barn och unga är prioriterade kunder i biblioteket. Förutom avsnittet Barn, unga och 
unga vuxna som handlar särskilt om målgruppen, berörs barn och unga av samtliga 
områden i planen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har översänt ett förslag på reviderad biblioteksplan. Den 
tidigare sträckte sig från 2015-2018. Den reviderade planen utgår från den tidigare 
men är mer omfattande. Texten har bearbetats och omstrukturerats i nya avsnitt och 
innehåller mer beskrivande text.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 185 den 29 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 215 den 15 november 2018,
Kultur- och fritidsnämnden, § 95 den 5 november 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 5 oktober 2018,
Biblioteksplan 2019-2022,
Biblioteksplan 2015-2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
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§201

Återremitterat ärende: Uppdatering av intern fördelningsnyckel av 
schablonersättningen för nyanlända

2017/760

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera den interna fördelningsnyckeln av 
schablonersättning för nyanlända enligt följande:

- 50 % Barn- och utbildningsnämnden
- 40 % Socialnämnden
- 10 % Kommunstyrelsen

Fördelningsnyckeln ska gälla från 2019-01-01.

Sammanfattning
Utifrån kommunens samlade nettokostnader för flyktingverksamheten i Tjörns 
kommun fördelat på kommunens förvaltningar har ekonomiavdelningen arbetat 
fram ett nytt förslag till fördelningsnyckel för schablonersättningar för nyanlända 
tagits fram.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 187 den 29 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 234 den 15 november 2018,
Kommunfullmäktige, § 99 den 14 juni 2018,
Kommunstyrelsen, § 100 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 75 den 19 april 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 159 den 21 december 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 5 november 2018,
Tjänsteutlåtande den 16 mars 2018,
Tjänsteutlåtande den 17 december 2017,
Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

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

Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag, att avslå förslaget om att uppdatera den interna 
fördelningsnyckeln av schablonersättning för nyanlända.
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Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Benny Halldins 
(S) förslag med tillägg att fördelningen ska enligt gällande beslut i 
kommunfullmäktige 2015-01 gälla för hela 2018.

Gert Kjellberg (TP) och Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla Björn Möllers (-) fd (M) förslag.

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

Omröstningsresultat
20 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
4 avstår, (se omröstningsprotokoll).

Martin Johansens (L) förslag väljs.
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§202

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

2018/491

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta ändringar av kommunstyrelsens reglemente enligt upprättat förslag.

2. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 maj 2018 § 75 att avveckla 
kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott och inrätta en 
samhällsbyggnadsnämnd. I och med omorganisationen, som gäller från och med 
årsskiftet, måste nytt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden upprättas samt 
kommunstyrelsens reglemente ändras. Föreliggande förslag innehåller även vissa 
mindre revideringar relaterade till ändrad lagstiftning, språklig anpassning efter 
gällande kommunallag, övergripande översyn av kommunstyrelsens ansvar och 
anpassning av beslut fattade av fullmäktige.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 188 den 29 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 212 den 15 november 2018, 
Kommunfullmäktige, § 75 den 17 maj 2018. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 22 november 2018,
Kommunstyrelsens reglemente, förslag med införda ändringar,
Kommunstyrelsens reglemente, med markerade ändringar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§203

Antagande av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

2018/492

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.

2. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2019.

Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 maj 2018 § 75 att avveckla 
kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott och inrätta en 
samhällsbyggnadsnämnd. I och med omorganisationen, som gäller från och med 
årsskiftet, måste nytt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden upprättas samt 
kommunstyrelsens reglemente ändras. Förvaltningen har upprättat förslag till 
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 189 den 29 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 213 den 15 november 2018,
Kommunfullmäktige, § 75 den 17 maj 2018. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 22 november 2018,
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, förslag.

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

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§204

Entledigande av styrelseledamot tillika ordförande i Tjörns Hamnar 
AB

2018/479

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
inhämtande av synpunkter från Tjörns Hamnar ABs styrelse angående deras 
förtroende för Björn Möller (-) fd (M) som ordförande i bolaget.

Sammanfattning
Moderaterna har initierat ett ärende i kommunstyrelsens arbetsutskott avseende 
entledigande av styrelseledamot tillika ordförande Björn Möller (-) fd (M) i Tjörns 
Hamnar AB.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 186 den 29 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 216 den 15 november 2018.

Jäv
Björn Möller (-) fd (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling eller beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för inhämtande av synpunkter från Tjörns Hamnar ABs styrelse 
angående deras förtroende för Björn Möller (-) fd (M) som ordförande i bolaget.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare 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 enligt Benny Anderssons (S) förslag.

Omröstningsresultat
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
16 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
2 avstår, (se omröstningsprotokoll).

Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§205

Val av styrelseledamot tillika ordförande i Tjörns Hamnar AB (M)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att ärendet utgår då frågan om entledigande av 
styrelseledamot tillika ordförande i Tjörns Hamnar AB återremitterades.

Sammanfattning
Moderaterna har initierat ett ärende i kommunstyrelsens arbetsutskott avseende 
entledigande av styrelseledamot tillika ordförande Björn Möller (-) fd (M) i Tjörns 
Hamnar AB. Eftersom ärendet återremitterades utgår valet från dagens 
sammanträde.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 204 den 13 december 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§206

Begäran om entledigande från Christina Henricsson (V) från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

2018/508

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Christina Henricsson (V) från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning
Christina Henricsson (V) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 29 november 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§207

Val av revisorer 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja följande personer till revisorer till och med 
2022-12-31:

Anders Forsman (S) 
Dan-Tore Toresson (M) 
Staffan Mattson (L)
Olof Kjellström (C)
Mats Simonsson (S)

2. Anders Forsman (S) väljs till ordförande.
3. Dan-Tore Toresson (M) väljs till vice ordförande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja revisorer för åren 2019-2022. 

Valberedningen har enats om följande fördelning av platserna:

De ansvarstagande: 3 platser.
Tjörns framtid: 2 platser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§208

Val av Kommunstyrelse 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja följande personer till kommunstyrelsen till och med 
2022-12-31:

Ledamöter Ersättare
Martin Johansen (L) Inga-Lill Hast (L)
Lars Carlsson (M)                       Bo Bertelsen (M)
Magne Hallberg (KD) Rolf Persson (KD)
Georg Strömbom (C) Erling Alsin (V) 
Tanja Siladji Dahne (MP) Rikard Larsson (S)
Benny Andersson (S)                       Benny Halldin (S)
Rosalie Sanyang (S) Magnus Gullbrandsson (TP)
Gert Kjellberg (TP)  
Cyril Esbjörnsson (TP)
Björn Möller (-) fd (M)
Martin Johansson (SD)

2. Martin Johansen (L) väljs som ordförande.
3. Lars Carlsson (M) väljs som 1:e vice ordförande.
4. Martin Johansson (SD) väljs som 2:e vice ordförande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja ny kommunstyrelse till och med 2022-12-31.

Valberedningen har enats om följande fördelning av platser:

De ansvarstagande: 5 platser.
Tjörns framtid: 5 platser.
Sverigedemokraterna: 1 plats.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.

Rikard Simensen (SD) föreslår Martin Johansson (SD) som 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Valberedningen har föreslagit Benny Andersson (S) som 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen Benny Andersson (S) och Martin Johansson (SD) mot 
varandra och Valberedningens förslag Benny Andersson (S) väljs.
Omröstning begärs.

Omröstningsresultat
Sluten omröstning genomförs av samtliga 41 ledamöter.
Martin Johansson (SD) får 20 röster.
Benny Andersson (S) får 17 röster.
4 blanka röster.

Martin Johansson (SD) väljs som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§209

Val av Samhällsbyggnadsnämnd 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja följande personer till samhällsbyggnadsnämnden till och med 2022-12-31:

Ledamöter Ersättare
Lars Carlsson (M) Mats Johansson (L)
Peter Andersson (L)                       Robert Johansson (M)
Jörgen Myrberg (KD) Urban Möller (MP)
Robert Mattsson (C) Percy Karlsson (V) 
Anders Backensved (MP) Bernt Hassel (TP)
Rikard Larsson (S)                       Martin Tellblom (-) fd (M)
Jan Berndtsson (S) Björn Möller (-) fd (M)
Björn Sporrong (S)  
Stefan Wirtberg (S)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Jenn Johansson (SD)

2. Lars Carlsson (M) väljs som ordförande.
3. Peter Andersson (L) väljs som 1:e vice ordförande.
4. Rikard Larsson (S) välj som 2:e vice ordförande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja samhällsbyggnadsnämnd till och med 2022-12-31.

Valberedningen har enats om följande fördelning av platser:

De ansvarstagande: 5 platser.
Tjörns framtid: 5 platser.
Sverigedemokraterna: 1 plats.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.

Rikard Simensen (SD) föreslår Jenn Johansson (SD) som 2:e vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden.

Valberedningen har föreslagit Rikard Larsson (S) som 2:e vice ordförande i 
valberedningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Omröstning begärs omgående.

Omröstningsresultat
Sluten omröstning genomförs av samtliga 41 ledamöter.
Rikard Larsson (S) får 21 röster.
Jenn Johansson (SD) får 20 röster.

Rikard Larsson (S) väljs som 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§210

Val av Socialnämnd 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja följande personer till socialnämnden till och med 
2022-12-31:

Ledamöter Ersättare
Gun Alexandersson-Malm (L) Elisabeth Hansson (L)
Susanne Landgren Jansson (M) Inger Forsberg Bergstam (M)
Yvonne Andersson (M) Anna Wängborg (MP)
Dan Gustavsson (KD) Tomas Collberg (V) 
Tanja Siladji Dahne (MP) Helge Andersson (S)
Anette Johannessen (S) Gerhard Bernhardsson (S)
Annica Johansson (S) Christofer Niklasson (TP)
Barbro Leidzén (S)  
Björn Sporrong (S)
Gunnel Lundberg (TP)
Thord Jansson (SD)

2. Gun Alexandersson-Malm (L) väljs som ordförande.
3. Susanne Landgren Jansson (M) väljs som 1:e vice ordförande.
4. Anette Johannessen (S) väljs som 2:e vice ordförande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja ny socialnämnd till och med 2022-12-31.

Valberedningen har enats om följande fördelning av platser:

De ansvarstagande: 5 platser.
Tjörns framtid: 5 platser.
Sverigedemokraterna: 1 plats.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.

Rikard Simensen (SD) föreslår Thord Jansson (SD) som 2:e vice ordförande i 
socialnämnden.
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Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Valberedningen har föreslagit Anette Johannessen (S) som 2:e vice ordförande i 
socialnämnden.

Beslutsgång
Omröstning begärs omedelbart.

Omröstningsresultat
Sluten omröstning genomförs av samtliga 41 ledamöter.
Anette Johannessen (S) får 21 röster.
Thord Jansson (SD) får 19 röster.
1 blank röst.

Anette Johannessen (S) väljs som 2:e vice ordförande i socialnämnden.
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Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§211

Val av Barn- och utbildningsnämnd 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja följande personer till barn- och utbildningsnämnden till och med 
2022-12-31:

Ledamöter Ersättare
Gunnemar Olsson (L) Aida Tegeltija (L)
Bengt-Arne Andersson (M) Louise Marklund (M)
Liselotte Holmgren-Gadd (KD) Marie Karlsson (KD)
Bengt Andersson (C) Erling Alsin (V) 
Olle Wängborg (MP) Birgitta Bengtsson (S)
Maud  Hultberg (S)                       Martin Jonsson (S)
Peter Bäcklund (S) Anna-Margareta Haglund (-) fd (M)
Christy Whiddon (S)  
Gert Kjellberg (TP)
Marianne Möller (-) fd (M)
Christer Olsson (SD)

2. Gunnemar Olsson (L) väljs som ordförande.
3. Bengt-Arne Andersson (M) väljs som 1:e vice ordförande.
4. Maud Hultberg (S) väljs som 2:e vice ordförande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja ny barn- och utbildningsnämnd till och med 2022-
12-31.

Valberedningen har enats om följande fördelning av platser:

De ansvarstagande: 5 platser.
Tjörns framtid: 5 platser.
Sverigedemokraterna: 1 plats.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.

Rikard Simensen (SD) föreslår Christer Olsson (SD) som 2:e vice ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Valberedningen har föreslagit Maud Hultberg (S) som 2:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Omröstning begärs omedelbart.

Omröstningsresultat
Sluten omröstning genomförs av samtliga 41 ledamöter.
Maud Hultberg (S) får 21 röster.
Christer Olsson (SD) får 19 röster.

Maud Hultberg (S) väljs som 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
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§212

Val av Kultur- och fritidsnämnd 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja följande personer till kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31:

Ledamöter Ersättare
Benita Nilsson (L) Ewa-Lena Svensson (L)
Frank Holvik (C)                       Ginny Crocker (KD)
Mikael S Andersson (M) Ulf Mellin (C)
Barbro Johansson (KD) Catharina Schönbäck (V) 
Fredrik Siladji Dahne (MP) Linnea Vargadottra (S)
Bert-Inge Nordberg (S) Siv Ogeman (S)
Klaes Lundin Eide (S) Gert Kjellberg (TP)
John Sporrong (S)  
Marie Rössberger (TP)
Andreas Hansson (TP)
Rikard Simensen (SD)

2. Benita Nilsson (L) väljs som ordförande.
3. Frank Holvik (C) väljs som 1:e vice ordförande.
4. Rikard Simensen (SD) väljs som 2:e vice ordförande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja ny kultur- och fritidsnämnd till och med 2022-12-31.

Valberedningen har enats om följande fördelning av platser:

De ansvarstagande: 5 platser.
Tjörns framtid: 5 platser.
Sverigedemokraterna: 1 plats.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.

Thord Jansson (SD) föreslår Rikard Simensen (SD) som 2:e vice ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden.

Valberedningen har föreslagit Marie Rössberger (TP) som 2:e vice ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden
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Beslutsgång
Omröstning begärs omedelbart.

Omröstningsresultat
Sluten omröstning genomförs av samtliga 41 ledamöter.
Rikard Simensen (SD) får 19 röster.
Marie Rössberger (TP) får 17 röster.
5 blanka röster.

Rikard Simensen (SD) väljs som 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§213

Val av Valnämnd 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja följande personer till valnämnden till och med 
2022-12-31:

Ledamöter Ersättare
Robert Johansson (M) Susanne Landgren Jansson (M)
Hans Kristensson (L)                       Leif Runesson (L)
Dan Gustavsson (KD) Lars Andersson (KD)
Karin Mattsson (C) Bengt Andersson (C) 
Urban Möller (MP) Olle Wängborg (MP)
Erling Alsin (V)                       Tuula Visala Karlsson (V)
Rikard Larsson (S) Maud Hultberg (S)
Gert Kjellberg (TP) Cyril Esbjörnsson (TP)
Rikard Simensen (SD)                       Thord Jansson (SD)

2. Robert Johansson (M) väljs som ordförande.
3. Rikard Larsson (S) väljs som vice ordförande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja ny valnämnd till och med 2022-12-31. I enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut 2018-11-15, § 189 ska en ledamot och ersättare 
väljas från respektive parti.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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§214

Val av Arvodesberedning 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja följande personer till arvodesberedning till och med 
2022-12-31:

Ledamöter 
Anders G Högmark (M) 
Gunnemar Olsson (L)                       
Roland Flyckt (KD) 
Inga Olsson (C) 
Carl Blom (MP)
Alma Sibrian (V)
Benny Halldin (S)                       
Peter Gustavsson (TP)
Rikard Simensen (SD)

2. Anders G Högmark (M) väljs som ordförande.
3. Benny Halldin (S) väljs som vice ordförande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja ny arvodesberedning till och med 2022-12-31. I 
enlighet med tidigare bestämmelser ska en ledamot från respektive parti väljas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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§215

Val till gemensam Överförmyndarnämnd 2019-2022 (1+1)

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till den gemensamma 
överförmyndarnämnden till och med 2022-12-31:

Ledamot Ersättare
Annika Andersson (L) Oscar Andersson (S)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja ka välja en ledamot och en ersättare till den 
gemensamma överförmyndarnämnden till och med 2022-12-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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§216

Val till direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2019-
2022 (2+2)

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till direktionen för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund till och med 2022-12-31.

Ledamöter Ersättare
Robert Johansson (M) Inga-Lill Hast (L)
Rikard Larsson (S)                       Magnus Gullbrandsson (TP)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja två ledamöter och två ersättare till direktionen för 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund till och med 2022-12-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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§217

Val av representanter i stiftelsen Hjälteby Samlingslokal 2019-2022 
(2+2)

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande representanter till Stiftelsen Hjälteby 
Samlingslokal till och med 2022-12-31.

Ledamöter Ersättare
Mikael S Andersson (M) Robert Johansson (M)
Björn Sporrong (S)                       Eskil Andreasson (S)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja representanter till Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal 
till och med 2022-12-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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§218

Val av representanter i stiftelsen Tjörns Ishall 2019-2022 (2+1)

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande representanter till Stiftelsen Tjörns 
Ishall till och med 2022-12-31.

Ledamöter Ersättare
Hans Kristensson (L) Claes Jansson (M)
Björn Sporrong (S)                       

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja representanter till Stiftelsen Tjörns Ishall till och 
med 2022-12-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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§219

Val av representanter i Tjörns Hembygdsförening 2019-2022 (2+2)

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande representanter till Tjörns 
Hembygdsförening till och med 2022-12-31.

Ledamöter Ersättare
Louise Marklund (M) Inga Olsson (C)
Gerhard Bernhardsson (S)                       Lena Andersson (S)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja representanter till Tjörns Hembygdsförening till och 
med 2022-12-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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§220

Val av representanter i Lars Billströms Donationsfond 2019-2022 
(2+2)

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande representanter till Lars Billströms 
donationsfond till och med 2022-12-31.

Ledamöter Ersättare
Hans Kristensson (L) Solveig Börjesson (M)
Cyril Esbjörnsson (TP)                       Benny Andersson (S)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja representanter till Lars Billströms donationsfond till 
och med 2022-12-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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§221

Val av huvudmän i Tjörns Sparbank 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer som huvudmän till Tjörns 
Sparbank till och med 2022-12-31.

Birgitta Adolfsson (L)
Robert Hansson (L)
Lisa Adolfsson (L)
Mikael S Andersson (M)
Anders G Högmark (M)
Yvonne Andersson (M)
Dan Gustavsson (KD)
Jan-Åke Axelsson (KD)
Mats Kristensson (C)
Fredrik Siladji Dahne (MP)
Anette Johannessen (S)
Anders Forsman (S)
Barbro Leidzén (S)
Kent Jansson (S)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Andreas Hansson (TP)
Jonas Gottlander (TP)
Martin Tellblom (-) fd (M)
Zaid Liveland (SD)
Karin Weismark (SD)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja huvudmän till Tjörns Sparbank till och med 2022-
12-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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§222

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer som gode män vid 
lantmäteriförrättningar till och med 2022-12-31.

Bengt-Arne Andersson (M)
Mikael S Andersson (M)
Björn Eskilsson (C)
Jan Berndtsson (S)
Björn Sporrong (S)
John Sporrong (S)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja gode män vid lantmäteriförrättningar till och med 
2022-12-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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§223

Nominering av ledamot till styrelsen för Kommuninvest ekonomiska 
förening 2019-2022 (1+1)

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige nominerar följande personer till styrelsen för Kommuninvest 
till och med 2022-12-31.

Ledamot Ersättare
Anders G Högmark (M) Benny Halldin (S)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska nominera en ledamot och en ersättare till styrelsen för 
Kommuninvest till och med 2022-12-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.

40



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§224

Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelsen och nämnderna

2018/516

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tjänstgöringsordning för ersättare i 
styrelser och nämnder enligt följande:

Samverkande grupp ”De ansvarstagande”:

1. Ersättare inom samma parti.
2. Ersättare inom samverkande grupp.
3. Lottning bland övriga närvarande ej tjänstgörande ersättare.

Tjänstgöringsordning inom samverkansgrupp ”De ansvarstagande”

(M)  (L)  (KD)  (C)  (MP)  (V)

(L)  (M)  (KD)  (C)  (MP)  (V)

(KD)  (L)  (M)  (C)  (MP)  (V)

(C)  (L)  (M)  (KD)  (MP)  (V)

(MP)  (L)  (M)  (KD)  (C)  (V)

(V)  (L)  (M)  (KD)  (C)  (MP)

Samverkande grupp ”Tjörns framtid”:

1. Ersättare inom samma parti.
2. Ersättare inom samverkande grupp.
3. Lottning bland övriga närvarande ej tjänstgörande ersättare.

Tjänstgöringsordning inom samverkansgrupp ”Tjörns framtid”

(S)  (TP)  (Björn på Tjörn)

(TP)  (Björn på Tjörn)  (S)

(Björn på Tjörn)  (S)  (TP)
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Sverigedemokraterna:

1. Ersättare inom samma parti.
2. Lottning bland övriga närvarande ej tjänstgörande ersättare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska fastställa tjänstgöringsordning för ersättare i styrelser och 
nämnder.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny 
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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§225

Svar på interpellation från Benny Andersson (S) ställd till 
kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts  ordförande 
Lars Carlsson (M) angående underskott i va-verksamheten

2018/456

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på nästkommande 
sammanträde.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
miljö- och samhällsbyggnadsutskotts ordförande Lars Carlsson (M) angående 
underskott i VA-verksamheten.

Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Partierna sitter nu sex månader efter ordinarie kalender i budgetarbete och arbetar 
med budget 2019-2022. I lokaltidningen den 17 oktober kunde vi läsa att Vatten o 
Avloppsverksamheten beräknas gå med ett underskott på 6.6 miljoner kronor. 
Enligt kommunallagen så kan man göra ett underskott ett år inom VA som sedan 
ska återställas tillbaka till skattekollektivet inom tre år. Görs inte detta så får 
skattekollektivet stå för ”notan”. De senaste åren har denna balans ej gått att uppnå 
varav skattekollektivet belastats med ca 6 miljoner kronor som annars kunnat 
användas till de mjuka värdena i kommunen, vård skola och omsorg. Vi ser nu att 
skattekollektivet hotas nu av ytterligare ca 10 miljoner kronor. 

VA-verksamheten har en finansierad budget inom sin egen verksamhet. Det innebär 
att med nuvarande politik så dubbelbeskattas många medborgare på Tjörn. Detta 
genom att man dels tvingats via ditt beslut om slamtömning av sina brunnar till ett 
monopol med högre och mindre servicevänligt avtal av sina egna slambrunnar än 
man hade innan med fler aktörer på marknaden. Dessa hushåll har även egen 
färskvattenbrunn, man ordnar alltså på egen bekostnad sitt behov av VA. När VA 
dessutom ska finansieras via skattsedeln så uppstår denna ”Dubbelbeskattning”. 

I budget arbetet har vi försökt att få fram uppgifter om när VA beräknas hålla sin 
egen budget. Det har till dags dato ej gått att få fram.

I lokaltidningen ser vi även att man enligt ny ansvarig chef kan organisera sig på ett 
mycket mer effektivt sätt än nuvarande.  
 
Mina frågor blir med beskriven bakgrund:
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 Anser du att du skött ditt uppdrag som ordförande och ytterst ansvarig för 
VA-verksamheten på bästa sätt för medborgarna på Tjörn?

 Vad anser du om uppgiften att man kan organisera sig mer samordnat inom 
VA än nuvarande organisation med anställda utspridda inom två 
kommuner?

Kommer du att ta några initiativ som ansvarig politiker för VA som gör att 
medborgare inte fortsatt ska dubbelbeskattas?”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 165 den 1 november 2018.

Beslutsunderlag
Interpellation den 25 oktober 2018.
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§226

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om kommunens 
inköp- och upphandlingspolicy

2018/457

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på nästkommande 
sammanträde.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om kommunens inköp- och upphandlingspolicy.

Interpellationens innehåll

”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 kommunens totalekonomi. 
Kommunstyrelsen utfärdar riktlinjer till inköps- och upphandlings- policy.

Respektive nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att verksamheten följer inköps- 
och upphandlingspolicyn samt gällande riktlinjer. 
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Kommunchef och respektive förvaltningschef ansvarar för att inköpspolicy och 
riktlinjer implementeras och integreras i förvaltningens rutiner och internkontroll.

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?”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 166 den 1 november 2018.

Beslutsunderlag
Interpellation den 25 oktober 2018.

46



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§227

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottets ordförande Lars Carlsson (M) om 
kommunens slamtaxa

2018/458

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på nästkommande 
sammanträde.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
miljö- och samhällsbyggnadsutskotts ordförande Lars Carlsson (M) om kommunens 
slamtaxa.

Interpellationens innehåll

”Bakgrund, 
 
Den 21 april 2016 antog Tjörns kommunfullmäktige en ny slamtaxa som i praktiken 
gjorde Renova till den enda entreprenören som får tömma slam i Tjörns kommun.

Det har nu gått ett år sedan detta olyckliga beslut togs i Tjörns kommunfullmäktige.

I protokollet kan man läsa följande:

”Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Anta slamtaxa som tillägg i kap 1.4 och kap 3 i Avfallstaxa 2016. 
2. Taxan för slam gäller från 2016-06-01. 
3. Utvärdering av taxan ska ske efter inkörningsåret 2016 och 
utvärderingsunderlag ska tas fram av Samhällsbyggnadssektorn i samråd med 
politiken. 
4. Samhällsbyggnadssektorn ska se över den interna hanteringen för att minimera 
de egna administrativa kostnaderna. 
5. Anta förtydligande av möjligheten för dispens i kap 5 i Föreskrifter för 
avfallshantering för Tjörns kommun.”

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:

1.  I ett interpellationssvar från 19 oktober 2017 skrev du att en riktig utvärdering 
av slamtaxan som nämns i beslutspunkt 3 ovan skall ske i början på 2018. Vad 
är innehållet i denna utvärdering?
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2. När får Kommunfullmäktige ta ställning till denna utvärdering?
3. I ditt interpellationssvar från 19 oktober 2017 skrev du att mer än 13% av 

intäkterna för grundavgift slam försvann i faktureringskostnader. Totalt 134 343 
kronor per år. Hur ser denna siffra ut för 2018.

Vill du ta några politiska initiativ att ändra den nu gällande slamtaxan för att skapa 
en större valfrihet när det gäller val av entreprenörer av slamsugning för 
Tjörnborna?”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 167 den 1 november 2018.

Beslutsunderlag
Interpellation den 25 oktober 2018.
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§228

Svar på interpellation från Benny Andersson (S) ställd till 
kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts ordförande 
Lars Carlsson (M) angående miljötillsyn

2018/455

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på nästkommande 
sammanträde.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
miljö- och samhällsbyggnadsutskotts ordförande Lars Carlsson (M) angående 
miljötillsyn.

Interpellationens innehåll

”Bakgrund, 
 I lokaltidningen från den 23 oktober kunde man läsa om ett befarat stort utsläpp 
från Skärhamns frys av släckt kalk. I artikeln upplystes vi även om att länsstyrelsen 
tidigare varit tillsynsmyndighet men att kommunen nu hade ansvaret. Trots att 
kommunen nu har ansvaret så har man inte gjort någon tillsyn. 
Området som utsläppet skedde i är Tjörns mest besökta turismområde med bland 
annat en högt besökt badplats.
 
Mina frågor blir med beskriven bakgrund:

 Vad anser du som ansvarig politiker som orsak att kommunen ännu inte gjort 
tillsyn av anläggningen?

 Är det möjligt/lämpligt att fortsatt ha tillverkningsindustri med denna typ av 
utsläpp i kommunens mest besökta turistområde?

Vilka krav anser du bör sättas på industrin med tanke på dess placering inom detta 
område, det för kommunen så viktiga område ur besöksnärings synpunkt?”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 164 den 1 november 2018.

Beslutsunderlag
Interpellation den 25 oktober 2018.
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§229

Avtackning av ledamöter och ersättare som tjänstgjort i 
kommunfullmäktige den gångna mandatperioden

Sammanfattning
Kommunfullmäktige avtackar avgående ledamöter och ersättare som tjänstgjort den 
gångna mandatperioden. Följande personer mottar fullmäktiges uppskattning:

Ledamöter

Inger Forsberg Bergstam (M)
Håkan Bergstam (M)
Henry Hermansson (C)
Birgitta Adolfsson (L)
Roland Flyckt (KD)
Nils Lackfors (S)
Jeanette Lagervall (S)
Hans Strandberg (S)
Claes Jansson (M) fd (S)
Rigmor Friis (S)
Ulf Mellin (C) fd (S)
Tina Baudino (S)
Azar Hedemalm (MP)
Daniel Loch (TP)

Ersättare

Anders Jonsson (M)
Katarina Leone (M)
Ralph Cedermalm (M)
Solveig Börjesson (M)
Tony Jansson (M)
Mats Kristensson (C)
Filip Malm (L)
Leif Göbel (S)
Gerhard Bernhardsson (S)
Lars-Olof Henriksson (S)
Barbro Leidzén (S)
Ingemar Wiklund (MP)
Thomas Jakobsson (SD)
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§230

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om införande av 
Swish vid betalning inom Tjörns kommuns verksamheter

2018/489

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om införande av Swish vid 
betalning inom Tjörns kommuns verksamheter.

Motionens innehåll

Motion om införande av Swish vid betalning inom Tjörns kommuns verksamheter
Att betala och flytta pengar med Swish som flertalet banker idag tillhandahåller gör 
att pengarna kommer till mottagaren av betalningen omgående istället för att vänta 
på en fakturabetalning via bank- eller postgiro som tar några dagar.

För Tjörns kommuns medborgare, personal, kunder, turister eller andra besökare 
skulle Swish-betalningen vara ett utmärkt komplement till kort- och 
fakturabetalning, något Sverigedemokraterna tror skulle uppskattas oerhört då 
flertalet företag idag redan använder Swish som betalningsmedel samtidigt som 
Swish idag också börjar närma sig som den dominerande överföringsmetoden 
mellan privatpersoner.

Tjörns kommun bör vara i framkant när det gäller digitala lösningar i Sverige, och 
den här motionens intention är ett utmärkt exempel på digitalutveckling som 
underlättar betalningen för alla parter.

Sverigedemokraterna föreslår därför Tjörns Kommunfullmäktige följande:

– Att man utreder förutsättningarna att införa betalning med Swish inom Tjörns 
kommuns verksamheter
– Att man inför det i Tjörns kommuns verksamheter där så är möjligt”

Beslutsunderlag
Motion den 16 november 2018.
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§231

Anmälan av motion från Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang 
(S) om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund

2018/517

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om ökat 
stöd till Kvinnojouren i Stenungsund.

Motionens innehåll

Bakgrund: 
Vart tionde barn har någon gång sett sin pappa slå sin mamma. Dessa barn löper 
högre risk att själva bli utsatta för våld, antingen direkt riktat mot barnen eller våld i 
samband med att de försöker skydda mamman. Dessa barn utsätts också för 
sexuella övergrepp i högre utsträckning än andra barn. Det är i sig en allvarlig form 
av psykisk misshandel mot barnet att en förälder hotar och misshandlar den andra 
föräldern. Det förstör barnets trygghet.
Cirka 1 000 barn bor varje år på kvinnojour med sin mamma, efter att de tvingats 
fly från en våldsam partner och pappa.
Tyvärr nekas många kvinnor och barn plats på kvinnojour för att det råder 
platsbrist. Bostadsbrist och höga bostadspriser gör att många kvinnor och barn 
tvingas bo kvar länge på kvinnojourerna. Därmed blir det platsbrist på 
kvinnojourerna för nya kvinnor barn. Det är tyvärr även den verklighet för många 
kvinnor och barn även i vår kommun. Kvinnojouren i Stenungsund, som är vår 
närmaste kvinnojour, tvingas varje år att avvisa en stor del av sökande där både 
kvinnor och barn finns med. 
Det statliga stödet till kvinnojourerna har ökat. Men de återkommande 
ansökningarna om pengar tar mycket tid och personalresurser från kvinnojourernas 
verksamhet och leder till osäkerhet om verksamheten kan leva vidare.
I socialtjänstlagen står det att brottsoffer kan behöva hjälp och stöd, och att det är 
kommunens ansvar att tillgodose det. Stöd och hjälp kan innebära rådgivning, 
ekonomiskt bistånd, skyddat boende med mera. Det gäller både kvinnor, män och 
barn. Lagen har skärpts genom en särskild skrivning om att kommunerna särskilt 
ska beakta behovet av hjälp och stöd till kvinnor som utsatts för våld från 
närstående. När det gäller barn har ytterligare en lagskärpning skett som innebär att 
barn som bevittnat våld inte bara kan ha behov av hjälp, utan att de ska få stöd och 
hjälp.
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Mot bakgrund av det stora behovet av boende för våldsutsatta kvinnor och barn och 
mot bakgrund av skärpningarna i socialtjänstlagen är det rimligt att det finns en 
obligatorisk anslagspost i kommunens budget för kvinnojour som är rimlig till det 
behov som finns. Det gäller i synnerhet för Tjörns kommun som inte har egen 
kvinnojour utan samarbetar med den ideella kvinnojouren i Stenungsund. Ett ökat 
stöd skulle ge fler våldsutsatta kvinnor och barn ökad trygghet och kvinnojouren 
skulle slippa ryckighet och osäkerhet i sin verksamhet som idag är fallet.
Under 2017 tvingades kvinnojouren i Stenungsund tacka nej till 61 kvinnor och 69 
barn på grund av platsbrist varav många från Tjörn. Den yngsta var fyra månader, 
den äldsta 70 år.  
Stenungsunds kommun har ett avtal om stöd med kvinnojouren som bygger på 
antalet innevånare. Budget för Stenungsunds bidrag är 340 000 kr per år. Tjörns 
kommuns bidrag är 30 000 kr per år… Kvinnojourens representant redogjorde för 
verksamheten samt det behov man har på KSAU den 14 juni i år. Man beslutade där 
även att bidra med 35 000 kr för 2017 0ch för 2018. Inget av dessa stöd är ännu 
reglerade. Det visar att vi nu måste med kraft lyfta frågan samt prioritera att ett avtal  
om  Idéburet Offentligt Partnerskap,  med  Stenungsunds kommun som mall även 
skrivs för Tjörns kommun.

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad på:

Att, Tjörns kommun tecknar avtal med Kvinnojouren enligt den mall som bygger på 
invånarantal så som Stenungsunds kommun har”

Beslutsunderlag
Motion den 6 december 2018.
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§232

Avslutande anförande

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) avslutar årets sista 
sammanträde med att tacka fullmäktiges ledamöter och kommunens tjänstemän för 
det gångna året och önskade å fullmäktiges vägnar alla kommuninvånare en god jul 
och ett gott nytt år. 

Oppositionsråd Benny Andersson (S) tog även tillfället i akt och tackade 
fullmäktiges ledamöter, presidium och kommunens tjänstemän för året som gått.
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 197 (1) § 197 (2) § 201 

           

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1   1 1   1   

2.  Lars Carlsson (m) 1   1 1   1   

3.  Susanne Landgren (m) 1   1 1   1   

4.  Anders G Högmark (m) 1   1 1   1   

5.  Bengt-Arne Andersson (m) 1   1 1   1   

6.  Björn Möller       (-) fd (m) 1 (ej § 204) 1    1   1  

7. Marianne Möller (-) fd (m) 1 1    1   1  

8. Anna-Margareta Haglund 
(-) fd (m) 

1 1    1   1  

     Robert Johansson (m) 1 (§ 204)          

     Yvonne Andersson (m) x          

    Martin Tellblom    (-) fd (m) -          

     Kerstin Möller               (m) x          

9.  Robert Bull  (c) 1   1 1   1   

10.  Georg Strömbom (c) 1   1 1   1   

       Frank Holvik (c) -          

       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 (tom § 197)   1 1      

14. Gunnemar Olsson (l) 1   1 1   1   

15. Inga-Lill Hast (l) 1   1 1   1   

16. Peter Andersson (l) -          

      Ewa-Lena Svensson (l)  1   1 1   1   

      Lennart Rosén (l) x (tom § 197)          

      Hans Kristensson (l) 1 (from § 198)       1   

17. Magne Hallberg (kd) 1   1 1   1   

18. Martina Gullbrandsson (kd) -          

19. Rolf Persson (kd) -          

      Dan Gustafsson (kd) 1   1 1   1   

      Jörgen Myrberg (kd)   1   1 1   1   

20. Benny Andersson (s) 1 1    1   1  

21. Rosalie Sanyang (s) -          

22. Rikard Larsson (s) 1 1    1   1  

23. Christy Whiddon (s)  1 1    1   1  
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 197 (1) § 197 (2) § 201 

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

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  

      Oscar Andersson (s) -          

      Birgitta Bengtsson (s) -          

 John Sporrong (s) 1 1    1   1  

 Bert-Inge Nordberg (s) x          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1   1 1   1   

30. Percy Karlsson (v) 1   1 1   1   

 Tuula Visala Karlsson (v) x          

 Christina Henricsson (v) x          
 

31. Tanja Siladji Dahne         
(mp) 

1   1 1   1   

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1   1 1   1   

      Anders Backensved    (mp) x          

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

33. Martin Johansson (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) x          

 Karin Weismark (sd) -          

37. Gert Kjellberg (tp) 1 1    1   1  

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1 1    1   1  

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1 1    1   1  

40. Andreas Hansson (tp) 1 1    1   1  

41. Veronicka Eriksson (tp) 1 1    1   1  

 Robert Berntsson (tp) -          

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) x          

Summa: 41 17 4 20 24 17 0 20 17 4 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 204             

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1 1         

2.  Lars Carlsson (m) 1 1         

3.  Susanne Landgren (m) 1 1         

4.  Anders G Högmark (m) 1 1         

5.  Bengt-Arne Andersson (m) 1 1         

6.  Björn Möller       (-) fd (m) 1 (ej § 204)          

7. Marianne Möller (-) fd (m) 1  1        

8. Anna-Margareta Haglund 
(-) fd (m) 

1  1        

     Robert Johansson (m) 1 (§ 204) 1         

     Yvonne Andersson (m) x          

    Martin Tellblom    (-) fd (m) -          

     Kerstin Möller               (m) x          

9.  Robert Bull  (c) 1 1         

10.  Georg Strömbom (c) 1 1         

       Frank Holvik (c) -          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1 1         

12. Benita Nilsson (l) 1 1         

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1 (tom § 197)          

14. Gunnemar Olsson (l) 1 1         

15. Inga-Lill Hast (l) 1 1         

16. Peter Andersson (l) -          

      Ewa-Lena Svensson (l)  1 1         

      Lennart Rosén (l) x (tom § 197)          

      Hans Kristensson (l) 1 (from § 198) 1         

17. Magne Hallberg (kd) 1 1         

18. Martina Gullbrandsson (kd) -          

19. Rolf Persson (kd) -          

      Dan Gustafsson (kd) 1 1         

      Jörgen Myrberg (kd)   1 1         

20. Benny Andersson (s) 1  1        

21. Rosalie Sanyang (s) -          

22. Rikard Larsson (s) 1  1        

23. Christy Whiddon (s)  1  1        
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 204   

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

24. Benny Halldin (s) 1  1        

25. Maud Hultberg (s) 1  1        

26. Jan Berndtsson (s) 1  1        

27. Annica Johansson (s) -          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1  1        
      

      Anette Johannessen (s) 1  1        

      Oscar Andersson (s) -          

      Birgitta Bengtsson (s) -          

 John Sporrong (s) 1  1        

 Bert-Inge Nordberg (s) x          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1   1       

30. Percy Karlsson (v) 1   1       

 Tuula Visala Karlsson (v) x          

 Christina Henricsson (v) x          
 

31. Tanja Siladji Dahne         
(mp) 

1 1         

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 1         

      Anders Backensved    (mp) x          

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

33. Martin Johansson (sd) 1 1         

34. Rikard Simensen (sd) 1 1         

35. Thord Jansson (sd) 1 1         

36. Christer Olsson (sd) 1 1         

 Zaid Liveland (sd) x          

 Karin Weismark (sd) -          

37. Gert Kjellberg (tp) 1  1        

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1  1        

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1  1        

40. Andreas Hansson (tp) 1  1        

41. Veronicka Eriksson (tp) 1  1        

 Robert Berntsson (tp) -          

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) x          

Summa: 41 23 16 2       
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