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 Sammanträdesdatum 2022-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 138 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Gunnemar Olsson (L) och Rikard Larsson 
(S) att tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll. 
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 Sammanträdesdatum 2022-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 139 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 140 

Val av revisor i Tjörns kommun, efter Henry Hermansson 
(C) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Per Jensnäs (-) till revisor i Tjörns kommun. 
 
Sammanfattning 
Henry Hermansson (C) har entledigats från uppdraget som revisor i 
Tjörns kommun. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-06-16, § 137 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunnemar Olsson (L) föreslår att Per Jensnäs (-) väljs till revisor i Tjörns 
kommun. 
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 Sammanträdesdatum 2022-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 141 

Val av revisor i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund, efter Henry Hermansson (C) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Anders Forsman (S) till revisor i Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund, för revisionsåret 2022. 
 
Sammanfattning 
Henry Hermansson (C) har entledigats från uppdraget som revisor i 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-06-16, § 137 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår att Anders Forsman (S) väljs till revisor i 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, för revisionsåret 2022.
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 Sammanträdesdatum 2022-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 142 

Försäljning av del av fastighet Rönnäng 1:580, Tjörns 
kommun 

2022/218 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare beredning samt inhämtande av 
yttrande från Rönnängs vägförening. 

 
Sammanfattning 
Enligt kommunens policy vid försäljning/arrende av mark, 
fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess 
bolag ska kommunfullmäktige besluta om försäljningar av mark i 
hamn- och vattenområden.  

Tjörns Hamnar AB har inkommit med en begäran om att 
kommunfullmäktige ska godkänna försäljning av del av 
fastigheten Rönnäng 1:580. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-09-08, § 146 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-25, § 118 
Tjörns Hamnar AB 2022-05-24, § 45 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-09 
Bilaga 1 - Ansökan om markköp, del av Rönnäng 1:580 
Bilaga 2 - Skultholmsvägen 18 – kartbilaga förfrågan om markköp 
Bilaga 3 – Plankarta byggnadsplan 14-RÖN-588 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att: 

1. Avslå Tjörns Hamnar ABs begäran om att sälja. 
2. Uppdra Tjörns Hamnar AB att efter hörande av vägföreningen 

istället för försäljning av mark föreslå arrende, så att på det sättet 
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 Sammanträdesdatum 2022-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

säkerställa rådighet av mark för kommunen samtidigt som sökande 
får nyttjanderätt. 

Alma Sibrian (V) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera 
ärendet för att höra Rönnängs Vägförening. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

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 i enlighet med Alma Sibrians 
(V) och Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
19 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 56 § har ordförande utslagsröst 
vid lika röstetal. Ordförande Anders G Högmark (M) röstar för att 
ärendet ska avgöras idag. 

Med anledning av ordförandens utslagsröst återremitteras ärendet i 
enlighet med reglerna för minoritetsåterremiss. 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143 

Antagande av förbundsordning och samverkansavtal 
kopplat till medlemskap i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

2020/238 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta ny förbundsordning för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, samt 
godkänna förslag till samverkansavtal enligt bilaga 2 till 
tjänsteutlåtandet, att gälla från och med den 1 januari 2023. 
Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de 
befintliga medlemskommunerna, samt alla de tre ansökande 
kommunerna; Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 

2. Anta ny förbundsordning för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtandet, samt 
godkänna förslag till samverkansavtal enligt bilaga 4 till 
tjänsteutlåtandet, att gälla från och med den 1 januari 2023. 
Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de 
befintliga medlemskommunerna, samt endast två av de 
ansökande kommunerna; Lilla Edet och Tjörn. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har ansökt om medlemskap i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG).  

För att kommunen ska kunna bli medlem krävs dels att en ny 
förbundsordning för RSG antas, dels att ett samverkansavtal med 
övriga medlemskommuner ingås.  

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta i ärendet.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-09-08, § 147 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-25, § 119 
Kommunfullmäktige 2022-01-27 § 10 
Kommunstyrelsen 2022-01-13 § 12 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2020-10-01 § 206 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17 § 182 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-07-19 
Förbundsordning, bilaga 1 
Samverkansavtal, bilaga 2 
Alternativ förbundsordning, bilaga 3 
Alternativt samverkansavtal, bilaga 4 
Utredning, bilaga 5 
Tjänsteutlåtande Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, bilaga 6 
Förväntade kostnader inledande år, bilaga 7 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L), Martin Johansson (-) fd (SD), Robert 
Windelstrand (M), Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige 
ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
Kommunledningskontoret 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 144 

Utökade kostnader för förhöjd beredskap 

2022/223 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en utökad kostnad om 
336 783 kr för nationellt uppdrag om utökad beredskap till Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund. 

Sammanfattning 
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) 
har beslutat att äska medel för nationellt uppdrag om utökad 
beredskap om  
900 000 kr från medlemskommunerna. För Tjörns kommun 
innebär det en kostnad om 336 783 kr enligt förbundets 
fördelningsmodell av kostnader.  

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har allvarligt försämrats och 
det kan fortsatt komma att handla om en snabb 
händelseutveckling. Situationen innebär ett förändrat säkerhetshot 
i Sverige. Med anledning av det förändrade omvärldsläget har 
direktionen beslutat om utökade kostnader avseende 
kontinuitetshantering och beredskapsplanering för SBRF.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-09-08, § 148 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-25, § 120 
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2022-06-09, § 51 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
Protokoll inklusive tjänsteutlåtande från Direktionen 2022-06-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och Robert Windelstrand (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
Ekonomiavdelningen
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§ 145 

Taxa för Tjörns kommuns kontroll över receptfria 
läkemedel 

2022/226 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för Tjörns kommuns 
kontroll över receptfria läkemedel enligt bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Kommunen ska kontrollera efterlevnaden av lagen (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel, kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2016/161 samt de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen. 

Kommunen får för sin kontroll ta ut avgift av den som bedriver 
detaljhandel. Befintlig taxa antogs år 2011 och kan inte anses 
utgöra lämpligt underlag för kostnadstäckning längre varför 
reviderad taxa tagits fram enligt medskickad bilaga. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-09-08, § 149 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-25, § 121 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-22 § 164 
Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 310 
Kommunfullmäktige 2014-01-30 § 7 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-07-27 
Förslag på taxa för Tjörns kommuns kontroll över receptfria 
läkemedel, bilaga 1 

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 146 

Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende 
verksamhetsåret 2021 

2022/227 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården 
avseende verksamhetsåret 2021. 

2. Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för 
2021. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Säbygården har inkommit med årsbokslut, 
verksamhetsberättelse och revisionsrapport för 2021. Utsedd 
lekmannarevisor tillstyrker att stiftelsens verksamhet godkänns 
för räkenskapsåret 2021. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-09-08, § 150 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-25, § 122 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-10 
Årsbokslut Stiftelsen Säbygården 2021 

Jäv 
Ewa-Lena Svensson (L) och Rosalie Sanyang (S) anmäler jäv och deltar 
ej i ärendets behandling eller beslut. 

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

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Säbygården 
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§ 147 

Reviderat starttillstånd för ombyggnad av Lilldal 

2021/364 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat starttillstånd 
för ombyggnad Lilldal. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har inkommit med ett reviderat starttillstånd för 
ombyggnad av Lilldal. För att möta efterfrågan av särskilda 
boende platser föreslås ombyggnation av avdelningarna 
Norrgården och Västergården på Lilldal. Den föreslagna 
ombyggnaden beräknas ge ett tillskott på 4 platser. På Norrgården 
är planen att utöka med tre rum och på Västergården ett rum. I 
utredningsskedet handlade det om två rum på Västergården men 
av byggnadstekniska skäl har det omvandlats till ett extra rum.   

Den kalkyl som togs fram i utredningsskedet har nu uppdaterats 
och visar på en högre kostnad varför starttillståndet behöver 
utökas. Enligt investeringspolicy ska kommunstyrelsen ta beslut 
om nytt utökat starttillstånd om investeringsprojektet överstiger 
beslutat starttillstånd med mer än 1 mkr eller mer än 10 procent.  

Finansieringen av investering och driftkonsekvens ska enligt 
tidigare beslut i kommunfullmäktige ske genom ianspråktagande 
av medel inom ramen för investeringsbudget 2022. Investeringens 
driftskonsekvens år 2023 hanteras i budgetprocessen för 2023. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-09-08, § 151 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-25, § 125 
Socialnämnden 2022-06-22, § 117 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 247 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-05-31 
Starttillstånd ombyggnad Lilldal 
Reviderat starttillstånd ombyggnad Lilldal 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 148 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
hundbad 

2021/190 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om hundbad 
till kommunfullmäktige med följande yrkanden: 

• Att kommunen undersöker några lämpliga platser för hundbad 
spridda i kommunen 

• Att kommunen iordningställer dessa med skyltar och hundlatrin 
• Att kommunen anpassar sin allmänna ordningsstadga till detta 

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen och 
föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till ökade 
kostnader för städning samt tömning av hundlatrin samt att Tjörn 
erbjuder hundratals naturbadplatser och därmed många 
möjligheter för hundar att bada på andra ställen än de kommunala 
badplatserna. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-09-08, § 143 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-25, § 115 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-13 § 73 
Kommunfullmäktige 2020-09-22 § 172 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-07-27 
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-09 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) 
förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 149 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
kostnadsfria måltider för lärare 

2021/224 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in motion om kostnadsfria 
måltider för lärare. I motionen yrkar han på att: 

• Föreslå kommunfullmäktige att uppdra barn- och 
utbildningsnämnden utreda möjligheten till kostnadsfria måltider 
för lärare i grundskolan 

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och 
nämnden föreslår att motionen ska avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-25, § 116 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-25 § 51 
Kommunfullmäktige 2021-09-22 § 174 

Samverkan 
FSG barn- och utbildningsförvaltningen 2022-05-18 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-07-27 
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om kostnadsfria måltider 
för lärare 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2022-05-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
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Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att uppdra barn- och utbildningsnämnden till att öka antal 
pedagogiska kostnadsfria måltider för lärare i grundskolan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) 
förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 150 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
offentliga toaletter 

2021/167 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med 
hänvisning till tjänsteutlåtande 2022-08-18. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
offentliga toaletter, med följande yrkanden: 

”- att uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden med berörda 
nämnder att utreda lämplig placering av självsanerande toaletter i 
Skärhamn som centralort, där människor rör sig. 

- att uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden med berörda 
nämnder att utreda lämpliga placeringar av självsanerande 
toaletter på övriga platser där människor rör sig. 

- att uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden med berörda 
nämnder att utreda dricksvattenkranar på dessa självsanerande 
toaletter.” 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden samt 
kultur- och fritidsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har 
bedömt att frågan inte faller inom ramen för nämndens 
ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att man 
är beredd att ta över ansvaret för offentliga toaletter under 
förutsättning att fullmäktige beslutar i samband med budget 2023 
att reglera ansvaret i nämndens reglemente och budget. 

I dagsläget pågår interna diskussioner om drift och skötsel av 
offentliga toaletter, då ingen nämnd tilldelats ansvaret. Frågan 
hanteras av olika aktörer, bland annat kultur- och fritidsnämnden, 
Tjörns Bostads AB samt kommunstyrelsen. För att möjliggöra en 
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mer effektiv och driftsäker hantering föreslås kultur- och 
fritidsnämnden ansvara för frågan, vilket man är beredd att åta 
sig. Detta förutsätter dock att en ramjustering av budget 2023 
genomförs, samt att nämndens reglemente revideras. 

Vad gäller motionärens förslag om utredning av självsanerande 
toaletter så bedömer förvaltningen att detta inryms inom ansvaret 
för drift och skötsel av offentliga toaletter. Med anledning av det 
föreslås motionen vara besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-09-08, § 145 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-25, § 117 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-13, § 74 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 34 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 125 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-18 
Motion 2021-05-20 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-13 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Benita Nilsson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Benita Nilssons (L) 
förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 151 

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 

Anders G Högmark (M), ordförande i kommunfullmäktige 

Susanne Landgren (M) 

Robert Bull (V) fd (C) 

Annica Johansson (S) 

Anna Wängborg (MP) 

Martin Johansson (-) fd (SD) 

Ersättare 

Solveig Börjesson (M) 

Daniel Magnusson (M) 

Filip Andersson (-) fd (M) 

Frank Holvik (C) 

Emelie Holgersson (C) 

Lennart Rosén (M) fd (L) 

Elisabet Hansson (L) 

Dan Gustafsson (M) fd (KD) 

Birgitta Bengtsson (S) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(Fortsättning ersättare) 

Bert-Inge Nordberg (S) 

Helena Jonsson (S) 

Björn Sporrong (S) 

Lars-Olof Henriksson (S) 

Fredrik Siladji Dahne (MP) 

Carl Bloom (MP) 

Zaid Liveland (-) fd (SD)
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 142   

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1 1         

2.  Robert Windelstrand (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      (kd) fd (m) 1 1         

7. Marianne Möller (kd) fd 
(m) 

-          

8. Kerstin Möller    (kd) fd (m) 1 1         

     Yvonne Andersson (m) 1 1         

     Solveig Börjesson (m) x          

     Daniel Magnusson         (m) -          

     Filip Andersson    (-) fd (m) -          

9.  Robert Bull         (v) fd (c) -          

10.  Georg Strömbom (c) -          

       Frank Holvik (c) 1 1         

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) -          

12. Benita Nilsson (l) 1 1         

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1 1         

14. Gunnemar Olsson (l) 1 1         

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

16. Peter Andersson (l) -          

      Ewa-Lena Svensson (l)  1 (ej § 146) 1         

      Lennart Rosén    (m) fd (l) 1 1         

      Elisabet Hansson           (l) 1 (§ 146)          

17. Magne Hallberg (kd) 1 1         

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 1         

19. Rolf Persson    (m) fd (kd) -          

      Dan Gustafsson (m) fd (kd) 1 1         

      Jörgen Myrberg (kd)   x          

20. Benny Andersson (s) 1  1        

21. Rosalie Sanyang (s) 1 (ej § 146)  1        

22. Rikard Larsson (s) 1  1        

23. Anette Johannessen    (s)  1  1        
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    2 (2) 
 

Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 142   

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

24. Benny Halldin (s) -          

25. Maud Hultberg (s) 1  1        

26. Jan Berndtsson (s) 1  1        

27. Annica Johansson (s) 1  1        
 

28. Klaes Lundin Eide (s) -          
      

      Birgitta Bengtsson (s) -          

      Bert-Inge Nordberg (s) -          

      Helena Jonsson (s) -          

 Björn Sporrong (s) -          

 Lars-Olof Henriksson   (s) -          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1  1        

30. Thomas Collberg  (v) 1  1        

 vakant           (v) -          

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne    
(mp) 

1  1        

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1  1        

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

      Carl Bloom                 (mp) -          

33. Martin Johansson  
                                   (-) fd (sd) 

1 1         

34. Rikard Simensen (sd) 1  1        

35. Thord Jansson (sd) 1  1        

36. Christer Olsson (sd) 1  1        

 Zaid Liveland       (-) fd (sd) -          

 Jenn Johansson (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: 38 19 19 0       
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