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KF § 149

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) utses att justera protokollet jämte
ordföranden.
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KF § 150

Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktige beslutar
Dagordningen fastställs med följande tillägg:
8B Motion om konstgräsplan med stöd av Svenska Fotbollsförbundet
8C Frågan från Benny Halldin (S) till kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (FP) rörande kostnader för införande av digitala hjälpmedel i skolan.
17 Ordföranden informerar
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KF § 151
Dnr. 2011/394-322

Anmälan av motion från Leif Göbel (S) om införande av alkolås i
kommunens tjänstefordon
Ärendebeskrivning
Leif Göbel (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”Inför alkolås i alla kommunens tjänstebilar
En "Trygg och säker kommun" ska givetvis föregå med gott exempel och införa krav
på att det ska finnas alkolås i alla de fordon som kommunens anställda använder i sin
tjänsteutövning.
Ett alkolås är en teknisk blåsanordning som förhindrar att ett fordon startas om
föraren är onykter. Föraren blåser i ett munstycke och utandningsluften prövas sedan
för alkoholinnehåll. Om promillenivån överstiger 0,2 kan inte fordonet startas. Ett
alkolås har alltid teknik som säkerställer att det inte kan manipuleras.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-27, § 132 att ärendet utgår då motionären inte
är närvarande och tjänstgörande.
Kommunfullmäktige beslutar
Ärendet utgår då motionären inte är närvarande och tjänstgörande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-24

5 [29]

KF § 152
Dnr. 2011/457-222

Anmälan av motion från Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm
(MP) om nya regler för att stimulera byggandet av passivhus
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP) har lämnat in en motion med
följande lydelse:
”Byggandet av så kallade Passivhus är en teknik som börjar diskuteras mer och mer.
I Alingsås satsar kommunen stort på den nya tekniken genom att bl.a. bygga om
äldre hyresrätter enligt normen för Passivhus, nya bostadsområden planeras, ja till
och med nya förskolor byggs helt efter tekniken. I Borgholms kommun på Öland får
den som lämnar in ett bygglov där energin bygger på Passivhusteknik befrielse från
bygglovsavgift. Det finns runt om i Europa många exempel som kan vara
vägledande och intressanta för Tjörns kommun.
Med ovan beskrivning och bakgrund yrkar socialdemokraterna och miljöpartiet på:



att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram förslag på nya riktlinjer
som kan stimulera tillkomsten av nya bostäder enligt Passivhusteknik anpassat
för Tjörns kommun.
att riktlinjerna presenteras senast på kommunfullmäktige i april månad 2012”

Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 153
Dnr. 2011/459-219

Anmälan av motion från Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm
(MP)om hyresrätter vid antagande vid detaljplaner
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP) har lämnat in en motion med
följande lydelse:
”På Tjörn finns idag drygt 6 350 bostäder varav ca 5 600 småhus (89 %) och ca 700
lägenheter (11 %) i flerbostadshus. Därutöver finns 4 000 fritidshus varav vart femte
utnyttjas för åretruntboende. Tjörn har ett dilemma med en stagnerande
befolkningsutveckling, vilket ska brytas genom en aktiv bostadspolitik där
hyresrätterna prioriteras.
Vi vill ha valfrihet och variation i boendet så att Tjörn kan vara attraktivt för fler än
idag. Ingen ska behöva vara hem- eller bostadslös eller flytta från kommunen för att
det inte finns lediga lägenheter. Ett stort behov att fylla är alla ungdomar som idag
har allt svårare att etablera sig i kommunen, allt fler blir boende i grannkommuner på
grund av avsaknad av hyresrätter.
Kommunen har planmonopol vad det gäller att prioritera vika planer som ska arbetas
med och slutligen ska vinna laga kraft. Vi har de senaste åren sett planansökningar
som lovat hyresrätter men sedan i sista stund tvingats ge bifall till detaljplanen trots
att hyresrätterna av olika anledningar strukits i de slutgiltiga planansökningarna.
Detta är inte acceptabelt. Vi anser att om förutsättningarna är kända från start så
kommer vi att få detaljplaner där hyresrätter är en del av den färdiga planen.
Med ovan beskrivning och bakgrund yrkar socialdemokraterna och miljöpartiet på:



att kommunen arbetar fram riktlinjer för detaljplaner, där förutsättningen för att
en detaljplan ska kunna vinna laga kraft är att den innehåller minst en tredjedel
hyresrätter.
att riktlinjerna presenteras senast på kommunfullmäktige i april månad 2012”

Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 154
Dnr. 2011/459-022

Anmälan av motion från Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm
(MP) om tim- och deltidsanställningar
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP) har lämnat in en motion med
följande lydelse:
”Tjörns kommun är med sina ca 1 000 anställda den i särklass största arbetsgivaren
inom kommunens gränser. På Tjörn saknar vi övergripande dokument som tydligt
beskriver hur vi vill att kommunen ska utvecklas och stå rustad för den framtid som
väntar bakom hörnet avseende kompetensförsörjning. Av kommunens anställda är ca
10 procent timanställda omräknat till heltid. Det är inte acceptabelt för en kommun
som ska vara attraktiv i en framtid. Vem tror att vi kommer att kunna locka
ungdomar till att arbeta i den gemensamma sektorn i till exempel vården i framtiden
om man inte kan känna trygghet för att man kan leva på sin lön?
I motsats är Västra Götalandsregionen med sin personalvision samt budget ett
föredöme för en framsynt personalpolitik. På regionens hemsida beskrivs tydligt
vikten och målen med de anställdas trivsel. En sådan är att man tydligt tagit ställning
för att alla anställningar ska i grunden vara heltid, senast vid utgången av 2012.
Detta visar på förståelse för att en strategisk rekrytering är av största vikt när det
gäller att möta kommande pensionsavgångar på ett attraktivt sätt.
Vi tycker att den övergripande devisen för alla anställda ska vara: heltid en rättighet,
deltid en möjlighet. För mycket tim- och deltidssysselsättning skapar oro för de
anställda som inte kan bygga ett tryggt liv med framtidstro för sig och de sina samt
att kontinuiteten äventyras på arbetsplatsen. Kontinuitet och låg personalomsättning
ökar kvaliteten på utfört arbete visar erfarenheten. Vi tycker därmed att deltiderna
ska radikalt minska inom främst sociala sektorn men också inom skolan. Detta är
strategiskt prioriterat inom all personalpolitik inklusive bolagens verksamheter.
Med ovan beskrivning och bakgrund yrkar socialdemokraterna på

att ett personalutskott tillsätts med uppgift att utarbeta en personalpolicy

att detta rapportas senast på kommunfullmäktige i mars månad 2012

att den ska kunna antas senast i samband med budget 2012 på juni fullmäktige”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 155
Dnr. 2011/474-826

Anmälan av motion från Hans Strandberg (S) om konstgräsplan
med stöd av Svenska Fotbollsförbundet
Ärendebeskrivning
Hans Strandberg (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”Jag skrev en motion angående en konstgräsplan inom Tjörns kommun 2009.12.01.
Kultur och fritidförvaltningens tjänstemän har efter detta fört samtal med
fotbollsföreningarna inom kommunen om var denna konstgräsplan skall placeras,
men någon enighet från dessa föreningar har inte kommit till stånd. Alla föreningar,
utom Skärhamns IK, har enats om att en lämplig plats kunde vara vid
Häggvallsskolan. Jag har fått ett antal samtal från kommunmedborgare som anser att
initiativet kring konstgräsplanen är mycket bra och att kommunen skyndsamt måste
jobba på med denna fråga så att även Tjörns kommuns fotbollsintresserade ska ha
möjlighet att utöva fotboll på acceptabel nivå. Nu har det gått över ett och halvt år
sedan denna motion behandlades i kommunfullmäktige och ännu har inga initiativ
tagits från Tjörns kommun i frågan om placering. Medborgarna har dock inte släppt
frågan t.ex. uttalade sig ordföranden i Skärhamn IK i Lokaltidningen Stenungsund,
Tjörn, Orust tidigare i vår att, får inte Tjörns kommun en konstgräsplan inom rimlig
tid kommer fotbollen i framtiden att dö ut i Tjörns kommun. Det vore katastrof om
våra ungdomar inte skulle ha möjligheten att engagera sig i en sådan stor idrott som
fotboll inom Tjörns kommun.
Vi vet att föreningslivet fostrar många unga tjejer och killar till att bli demokratiska
medborgare och goda ledare, vilket tillsammans med att forskningen visar att barn
och ungdomars psykiska ohälsa är en av framtidens stora folksjukdomar, gör att
beslutet om att anlägga en konstgräsplan är ett folkhälsoprojekt där våra ungdomar
får förutsättningar för både organiserad och spontan fysisk aktivitet och en
demokratisk föreningsutbildning för framtiden. Vilket också skapar starka band till
orten och ett stort socialt nätverk.
För att möta barn och ungdomars olika inlärningsbehov behöver kommunen arbeta
med nya metoder. Kulturella inlärningsformer är en av dessa metoder och inkluderar
inte bara konst, musik, litteratur, dans och andra estetiska metoder utan även idrott är
en del i de kulturella inlärningsformerna. För att kunna möta framtiden måste
kommunen se till hela individens utveckling, och använda alla verktyg vi får oss
tilldelade.
För att så många som möjligt ska ha möjlighet att använda denna konstgräsplanen
måste anläggningen placeras intill en miljö där den kan utnyttjas maximalt, både
dag- och kvällstid. Jag anser att den skall placeras på grusplanen vid
Häggvallsskolan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 155
Denna lösning anser jag vara mest optimal på grund av att det finns
samordningsvinster med de lokaler som redan finns där, skolorna, duschar,
omklädningsrum, belysning mm. Häggvalle damm har även en mycket god
kollektivtrafik och infrastruktur för gång- och cykeltrafik, vilket skulle göra det
möjligt för barn och ungdomar att ta sig till platsen utan föräldrarnas assistans.
Det finns en anläggningsfond från Svenska fotbollförbundet där man kan söka en
samfinansiering kring skapandet av en konstgräsplan i kommunen. Svenska
fotbollsförbundets mål är att alla kommuner ska ha en konstgräsplan. Denna
samfinansiering förutsätter att det finns en ordentlig egeninsatts från exempelvis
kommunen. Maxbeloppet från denna anläggningsfond är 1 miljon. Det är angeläget
att Tjörns kommun verkar för denna anläggnings tillkomst utifrån ett
folkhälsoperspektiv och då inte minst för den ungdomssatsning som kultur och
fritidsnämnden gör för att utveckla föreningslivet för våra barn och ungdomar.
Utifrån ovanstående yrkar jag
Att Tjörns kommun skyndsamt ansöker hos Svenska Fotbollsförbundet om bidrag
från anläggningsfonden av ovan beskriven konstgräsplan.
Att denna anläggning skall placeras i anslutning till Häggvallsskolan för att kunna
utnyttja de samordningsvinster som skulle skapas.
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 156
Dnr. 2011/470-601

Fråga från Benny Halldin (S) till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (FP) rörande kostnader för införande av digitala
hjälpmedel i skolan
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (FP) med följande lydelse:
”På kommunstyrelse mötet den 10 november 2011 togs ett ”inriktningsbeslut
avseende datorer i undervisningen.”
I detta beslut framgår att man vill uppnå målet 3 elever per digitalt hjälpmedel i
genomsnitt för alla skolor.
Socialdemokraterna har motionerat i frågan och vill snarast införa en dator per elev
från årskurs 6.
Min Enkla fråga blir med ovan beskriven bakgrund:
Hur mycket billigare anser ni ert förslag med tre elever per digitalt hjälpmedel är
kontra vårt förslag med en dator per elev från och med åk 6 och uppåt?”
Kommunfullmäktige beslutar
Frågan får ställas och kommer att besvaras vid nästa sammanträde.

Justerandes sign
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KF § 157
Dnr. 2011/138-346

Svar på motion om vatten- och avloppsverksamheten i Tjörns
kommun
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”VA-verksamheten har behov av ett antal stora investeringar. I kommunens interna
dokument från 2010-05-19 finns en beräknad investeringsvolym på över 453
miljoner kronor upptagna för åren 2010-2015.
Detta samtidigt som dagens VA-verksamhet har stora akuta problem. Avbrott i
vattenleveranser har bara den senaste tiden bl a drabbat Åstol och Skärhamn.
Sydvästra Tjörn har dessutom tidigare haft en längre period med otjänligt vatten.
Sammantaget pekar dessa problem på ett stort och växande underhållsbehov av det
befintliga nätet.
För att finansiera framtida behov har majoriteten beslutat om en höjning av VAtaxorna med 10 % årligen under ett antal år. VA-taxan kommer att stiga långt
mycket mer framöver än övriga livsnödvändiga kostnader för medborgare och
företag. För att abonnenterna inte skall behöva drabbas av stora avgiftshöjningar är
det viktigt att vi tar ett samlat grepp över hela den nuvarande verksamheten och
prioriterar de åtgärder som kan sänka kostnaderna som helhet.
Driftsbudgeten
Inom driftsbudgeten bör samtliga kostnader nagelfaras i syfte att kraftigt sänka
kostnaderna. Översyn av avtal och inköpskostnader, administration, personal- och
lönekostnader, befintliga underhållskostnader, åtaganden och avtal, fakturahantering,
kvalitetssäkring, leverantörskontroll är självklara inslag i arbetet.
Investeringsbudgeten
När det gäller investeringsbudgeten skall en översyn göras för att prioritera bland de
föreslagna investeringarna. Inte minst senaste tidens information, i media, om
omprövning av reningsverket i Rönnäng och diskussioner och VA-samarbete med
grannkommuner (färskvatten från Göta älv) torde kräva en radikal omprövning.
Investeringar, ny- och reinvesteringar, som snabbt kan sänka driftskostnaderna på
särskilt utsatta delar av nätet och/eller underhållskostnaderna ska prioriteras.
Investeringar som är kopplade till målet om 25 000 invånare på Tjörn till år 2020 ska
revideras till kommunens nuvarande mål om högst 19 000 invånare år 2020. Varje
investering ska kopplas till de driftsmässiga konsekvenser som de medför. Den
eventuella påverkan på taxan ska beräknas innan slutligt beslut om investeringens
storlek och förläggning i tid slutligen avgörs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 157
Reviderad verksamhetsplan
Sammantaget skall en reviderad verksamhetsplan presenteras för åren 2011-2015
som innehåller förslag på åtgärder inom drift och investeringsområdet för att
taxeutvecklingen ska vara i nivå med den allmänna prisutvecklingen.
Arbetet bör starta omedelbart och en ny verksamhetsplan tas fram under våren 2011.
Om inget görs riskerar taxeutvecklingen skapa höga och oförutsägbara
kostnadshöjningar till skada både för näringslivet och boende på Tjörn.
Förslag har dykt upp att vi ska överföra pengar från våra skatter för att bekosta
avskrivningar på VA-anläggningar, en sådan överföring är bokstavligen att ta pengar
från skolor och äldreboende för att finansiera vissa Tjörnbors vattenräkningar.
Samtidigt ställer sig VA-kollektivet frågande till de internräntorna som belastar dem
för sina investeringar.
Det är viktigt att slå fast att VA-taxan skall baseras på principen om självkostnad
vare sig mer eller mindre.
Med stöd av ovanstående yrkar vi:
–
–
–
–
–

att ett speciellt VA-utskott inrättas för att under Samhällsbyggnadsnämnden
hantera VA-frågorna.
att detta nya utskott får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens
framtida underhållsbehov.
att detta nya utskott får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens
investeringsbehov.
att se över de senaste årens drift och kapitalkostnader för att se om VAverksamheten är baserat på principen om självkostnad.
att lägga fram ett nytt förslag till VA-taxa som dels baseras på de reviderade
underhålls och investeringsplanerna dels på principen om självkostnad och har
som mål att VA-taxan inte skall stiga mer än kostnadsprisutvecklingen i
samhället i stort.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-28, § 46 att motionen får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Samhällsbyggnadsnämndens remissvar 2011-08-31, § 250
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-10, § 202.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Benny Andersson (S) yrkar återremiss för besvarande av motionens att-satser.
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Forts. KS § 157
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Martin Johansens (FP) med fleras yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag säger ja.
Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
22 ja-röster
16 nej-röster
Då minst en tredjedel av fullmäktigeförsamlingen röstat nej har fullmäktige beslutat
att återremittera ärendet genom så kallad minoritetsåterremiss.
Kommunfullmäktige beslutar
Ärendet återremitteras för besvarande av motionens att-satser.
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KF § 158
Dnr. 2011/356-282

Svar på motion om förslag till lokal för Oceanum
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”Socialdemokraterna på Tjörn anser att Trans Atlantics fd. huvudkontor i Södra
hamnen är den mest intressanta näringslivspolitiska fastigheten på Tjörn.
Vi har sedan några år tillbaka följt frågan om ett ev. förverkligande av Oceanum med
stort intresse. Vi har även i debatten politiskt stöttat projektet då förverkligandet
troligen skulle bli den enskilt största näringspolitiska satsningen på årtionden framåt.
Nu har vi chansen att visa att vi tror på projektet och dess kommande betydelse för
kommunen genom att ta kontakter och initiativ med ägarna av fastigheten samt med
Oceanums styrelse med landshövding Lars Bäckström som ordförande.
Med ovan beskrivning och bakgrund yrkar socialdemokraterna på
- att kommunen via kommunalrådet skyndsamt ta föreslagna kontakter.
- att kalla de politiska partierna för att hitta samförstånd i frågan.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-22, § 109 att motionen får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Styrgruppen för Oceanums remissvar 2011-10-05.
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-10, § 202.
Yrkanden
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Martin Johansens (FP) med fleras yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag säger ja.
Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) yrkande säger nej.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Forts. KF § 158
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
23 ja-röster
15 nej-röster
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Då intresset, från föreningen Oceanum – Sjöfartens Värld, att förverkliga Oceanum
anses ha minskat samt att inget annat förslag till lokalisering av Oceanum framförts
av föreningen anses motionen besvarad.
Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anmäler skriftlig reservation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2011-11-24, § 158 1 (2)

Reservation angående kommunfullmäktiges beslut:
”Svar på reservation om förslag till lokal för Oceanum.”
Diarienr: 2011/356-282 ärende 10 på dagordningen den 24 november 2011
Bakgrund
Skärgårdskommuners stora utmaning
Kommunen står inför en stor utmaning, den att vi fortsatt ska etablera oss som en stark helårsboende
kommun. Detta kan uppnås genom att näringar ges möjlighet till uppmuntran och kommunens
helhjärtade stöd. Kommunen ska vara oljan som smörjer systemet och inte gruset som får lagren att
skära… Detta ger tillbaka underlag för nya arbetstillfällen samt utveckling av helårsbebyggelse, ”Vinn
Vinn”
En stark näring är turismen. Den behöver ständigt utvecklas för att vara en dragare även när träden är
avlövade.
Genom projektet Oceanum erbjuds kommunen en unik möjlighet till ytterligare en ”åretruntöppen”
turistattraktion typ Akvarellmuseet etablerar sig på Tjörn. Detta medför ytterligare
näringslivsutvecklingsmöjligheter för den på Tjörn så historiskt viktiga Sjöfartsnäringen.
Den ger även kommunen möjlighet att ytterligare stärka och profilera det numera riksintressanta
gymnasieprogrammet Sjöfart. Med ett alltmer konkurrerande klimat i GR om vilka program som
respektive kommun ska ha så är det viktigt att vi visar tydlighet med vår ambition och profilering av
gymnasieprogram. Denna typ av program tillsammans med FFG passar starkt in i Oceanums profil då
det i högsta grad är anpassade för en positiv näringslivsutveckling, framtidsarbete för ungdomar!
Skärhamns Nya Centrum
Genom ansökan ges kommunen möjlighet att genom framsynt planering rita om kartan för
generationer av nya Tjörnbor.
Det nya Centrum som (S) och (mp) ser som vision och möjlighet och som vi vill att styrgruppen fortsatt
ska verka för är:


Möjligheten att utnyttja tillfället att placera Oceanum i fd. Trans Atlantics huvudkontor i södra
hamnen.



Att sjöfartsgymnasiet kan knytas till projektet



Att en varaktig och framsynt planering löser ungdomarnas lokalbehov för fritid, kultur och
utveckling i Skärhamn.



Där nuvarande VA-verket ligger kan t.ex. Ett parkeringshus i kanske tre våningar byggas,
eventuellt med kontor eller bostäder högst upp. Detta skulle på ett smakfullt sätt lösa en stor del
av Skärhamns nuvarande och kommande parkeringsproblem. Möjligheten till attraktiva nya
kontorslokaler borde attrahera stora delar av näringen. Det är tillsammans med näringen som
den här kommunen kommer att utvecklas, vi är beroende av varandra.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-24

17 [29]

Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2011-11-24, § 163 2 (2)



Berget bakom nuvarande VA-verk med sina ishockeyrinkar, i ruiner, det s.k.
Dunkavlemyrsområdet är ett annat högintressant utvecklingsområde i sammanhanget som bör
samplaneras med projektet, ”Nya Centrum”.

Här bör en blandad bebyggelse av hyresrätter och bostadsrätter bli möjligt.
Trafiken för området bör ledas ner till allmän väg via ”parkeringshustomten”.
Viktigt att nya Tjörnbor och ungdomar att hittar en lägenhet i attraktiv miljö.
 Inom området skulle kunna placeras café, restaurang som ger ett levande Centrum där unga
och andra kan umgås både dagtid och kvällstid.
Vi har framtidstro och reserverar oss därför mot förslaget om avveckling av styrgruppen G.O.S. och
menar med motionen att kommunalrådet har ett ytterst ansvar att pröva alla vägar för ett
förverkligande av Oceanum när nu styrgruppen ännu inte levererat handlingskraftiga förslag eller
beslut.
Att ”Fem i tolv” avbryta den planering som pågått tyder på brist i framtidstro och saknar visioner för
kommunen.
Om hela det ovan beskrivna förslaget realiseras sätter vi kommunen på kartan för mycket lång tid
framåt! Skulle delar av förslaget realiseras så är även det stort för Skärhamn och Tjörn, det går ju att
bygga i etapper om planeringen finns med från början
Slutligen, att som majoriteten nu som svar på motionen anser att det inte finns längre finns något
intresse från föreningen och därmed slår sig till ro är inte vår tro på hur ett förtroendevalt uppdrags
ansvar ser ut.
Med ovan beskrivning av ärendet reserverar vi oss mot beslutet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 159
Dnr. 2011/206-714

Svar på motion om inrättande av resurspool inom
barnomsorgen
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”Under 2010 gjordes en besparing inom barnomsorgen som har fått negativa
konsekvenser för förskolorna inom kommunen. Besparingen motsvarade ca 18
förskollärartjänster. Antalet inskrivna barn har i många förskolor ökat. Kvalitén har
påverkats negativt.
Förslag:
Inom förskolan införs en resurspool för att förbättra kvalitén i verksamheten vid
personalens korttidsfrånvaro. Tolv speciella förskolärartjänster inrättas som vid
behov kan arbeta på förskolor där korttidsvakanser uppstår de dagar de inte arbetar
på sin ordinarie förskola. Förskolans ram behöver höjas med 1.5 miljoner på
helårsbas och en kostnad på 0.5 miljoner är beräknad för perioden 2011-09-01 till
2011-12-31. Delfinansieras via minskat behov av timvikarier.




Att en resurspool inrättas skyndsamt med målet att den kan sättas in i
verksamheten senast 2011-09-01.
Att ett kommunfullmäktige anslår 0.5 miljoner extra till Barn- och
utbildningsnämnden för 2011.
Att motionen behandlas skyndsamt.”

Tidigare beslut
Barn- och utbildningsnämndens remissvar 2011-10-20, § 64.
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-10, § 204.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nils Lackfors (S) yrkar:

Att en resurspool inrättas skyndsamt med målet att den kan sättas in i
verksamheten senast 2012-01-01.

Att ett kommunfullmäktige anslår 1.5 miljoner extra till barn- och
utbildningsnämnden för 2012.
Hans Strandberg (S) instämmer i Nils Lackfors (S) yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Martin Johansens (FP) med fleras yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 159
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag säger ja.
Den som röstar enligt Nils Lackfors (S) med fleras yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
21 ja-röster
17 nej-röster
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens remissvar att en funktion/system
som heter ”Vikariebanken” redan finns inom förvaltningen anses motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 160
Dnr. 2011/395-041

Fastställande av skattesats för 2012
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska besluta om skattesats för kommande år före november
månads utgång.
I maj 2010 fattade Västra Götalandsregionen och kommunerna ett inriktningsbeslut
om att regionen från den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i
Västra Götalands län. Ägarrådet och Västkom har tagit fram ett underlag för
beräkning av konsekvenserna av en skatteväxling med 43 öre som beslutades av
kommunfullmäktige, 2011-04-28, § 57.
Beslutet innebär att nuvarande skattesats på 21,64 kr sänks med 43 öre till 21,21 kr.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-10, § 205.
Kommunfullmäktige beslutar
Skattesatsen för 2012 skall vara 21,21 kr som en följd av skatteväxlingen med 0,43
öre avseende nytt huvudmannaskap för kollektivtrafiken

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 161
Dnr. 2011/397-042

Månadsrapport per den 2011-09-30 samt helårsprognos 2011
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat månadsuppföljning till och med september samt
en helårsprognos för år 2011.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och budgetekonom/controller Mats Berntssons
gemensamma tjänsteutlåtande 2011-10-14.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-10, § 206.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Månadsuppföljning per den 2011-09-30 samt helårsprognos för 2011
noteras.

Justerandes sign

2.

Styrelser och nämnder uppmanas att aktivt inom sina ansvarsområden ansvara
för anpassningen till nämnd/styrelses budget och i övrigt till kommunens
ekonomiska förutsättningar.

3.

Fullmäktiges beslut om verksamheternas mål och inriktning beaktas.

Utdragsbestyrkande
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KF § 162
Dnr. 2011/222-450

Antagande av reviderad avfallstaxa
Ärendebeskrivning
På grund av nya regionala och lokala mål som beskrivs i förslaget till ny
renhållningsordning 2011 och för att leva upp till dessa har förslag på ny taxa som är
anpassad till dessa tagits fram.
De huvudsakliga skillnaderna från nu gällande taxa är:
1. Fritidsabonnemangen har tagits bort pga liten kostnadsskillnad mellan fritidoch helårsabonnemang. Dessutom bör fritidsboende som vistas här andra delar
av året än sommaren ha hämtningsmöjlighet.
2. Antalet valbara tjänster har reducerats enligt tidigare inriktningsbeslut från
samhällsbyggnadsnämnden.
3. Fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial införs som ett valbart
alternativ.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-18, § 181.
Kommunstyrelsens beslut 2011-06-01, § 129.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-16, § 105 att som en konsekvens av att ärendet
rörande ”antagande av reviderad renhållningsordning” återremitterats utgår detta
ärende.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-27, § 141 - återremiss för att särredovisa taxan
avseende avfallskollektivet respektive förpackningsindustrin (minoritetsåterremiss).
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-10, § 207.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1.
Avfallstaxa för Tjörns kommun antas.
2.

Justerandes sign

Taxan gäller från och med 2012-03-01.

Utdragsbestyrkande
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KF § 163
Dnr. 2009/262-370

Yttrande över ansökan enligt miljöbalken om att få uppföra tre
vindkraftverk på fastigheterna Olsby 2:18 och Tyfta 2:4
Ärendebeskrivning
Wallhamnbolagen AB har ansökt om tillstånd för att uppföra och driva tre
vindkraftverk på fastigheterna Olsby 2:18 och Tyfta 2:4. Kommunfullmäktige har
den 11 februari 2010 (KF § 18) yttrat sig i ärendet och samhällsbyggnadsnämnden
har behandlat ansökan den 27 april 2011 (SBN § 121).
Länsstyrelsen har den 9 juni 2011 begärt att kommunen förtydligar om
kommunfullmäktiges beslut från den 11 februari 2010 (KF § 18) utgör ett
tillstyrkande av vindkraftsetablering enligt 16 kap 4 § miljöbalken samt hur lydelsen
i fullmäktiges beslut ska uppfattas, bilaga 4. Enligt miljöbalken får tillstånd för
vindkraft endast ges om kommunen tillstyrker att anläggningen uppförs.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulic’ gemensamma
tjänsteutlåtanden daterade 2011-08-26 och 2011-09-27.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-09-08, § 156.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-22, § 121 - återremiss för att genomföra en
utredning som generellt belyser eventuella konsekvenser på framtida ansökningar.
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-13, § 182.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-27, § 138 - återremiss för avstämning med
kommande översikts/vindbruksplan (minoritetsåterremiss).
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-10, § 208.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Benny Andersson (S) yrkar återremiss för avstämning med kommande
översikts/vindbruksplan.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Martin Johansens (FP) med fleras yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 163
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag säger ja.
Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
20 ja-röster
17 nej-röster
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Tjörns kommun tillstyrker enligt 16 kap 4 § miljöbalken Wallhamnbolagen
AB:s ansökan om uppförande och drift av två vindkraftverk, med en navhöjd
om max 70 meter, på fastigheten Tyfta 2:4.
Vindkraftsetablering på Olsby 2:18 avstyrks
2.

Detta yttrande ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 2010-02-11,
KF § 18.

Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kommunalt Alternativ anmäler skriftlig
reservation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2011-11-24, § 163 1 (2)

Reservation angående kommunfullmäktiges beslut:
Yttrande över ansökan enligt miljöbalken om att få uppföra tre vindkraftverk på
fastigheterna Olsby 2:18, och Tyfta 2:4
Diarienr: 2009/262-370, ärende 15 på dagordningen den 24 november 2011
Bakgrund
Som förtroendevald i en kommun ska man verka och driva medborgarnas frågor. Inga andra intressen
än medborgarnas, är de förtroendevaldas.
I kommunövergripande frågor som berör många och som har en strategisk betydelse för kommunen
väljer vi att fråga medborgarna till råds, det kallas demokrati. Ett exempel på en sådan fråga är det
pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.
Kommunen har under det senaste året arbetat allt mer intensivt med att ta fram en ny översiktsplan,
samrådshandlingen var färdig för utställning i maj.
I detta material har även Vindbruksplan för kommunen ingått.
Grunden för att få en ny och översiktsplan är att den har bred politisk förankring, att votera igenom en
sådan äventyrar trovärdigheten för densamma. Översiktsplanen är det tyngsta politiska dokumentet i
en kommun och styr och leder tjänstemän, politiker och präglar kommunens utformning för
medborgare för årtionden framåt.
Ett av de grundläggande kriterierna för arbetet har varit s.k. Culture Planning.
Vi citerar ur samrådshandlingen för Översiktsplanen, del 1:
- Att använda sig av Culture planning i kommunens arbete, är ett led i att införa en demokratisk,
lyssnande metod som inkluderar medborgarna i planeringen. Det ger också en helhetsbild av
samhället med livskvalitet och kulturella resurser som betydelsefulla värden att behålla och utveckla.
Culture planning kommer att ge möjlighet till delaktighet och utveckling då Tjörn på grund av en
relativt liten kommunstorlek har bra förutsättningar att lyckas i arbetet.
Cultural planning håller på att implementeras i kommunens alla verksamhetsområden och är
applicerbar inte minst i arbetet med översiktsplanearbetet. Genom att ta till vara på och använda de
resurser Tjörn har i form av ett stort föreningsliv, många företagare, kulturarbetare/kulturresurser
och övriga kompetenser kan Tjörn utvecklas till att bli en plats där många vill leva, bo och verka på.
Förutom de politiska partierna har medborgare och övriga intresseorganisationer eller andra som
känts sig berörda och intresserade för Tjörns framtid beretts tillfälle att yttra sig och komma med
synpunkter. Det sista datum som remissvaren skulle vara kommunen tillhanda var den 18 oktober.
Vindkraft är och har alltid varit kontroversiell i mångas intressen, då är det extra viktigt att man visar
hänsyn och att de fina orden som man sätter på pränt inte blir just bara fina ord. Ord på papper
blir inte mer än ord på papper om inte vi tar dem till oss och gör dem till handling! Visar
de som gett oss förtroende att vi står hela vägen ut och lyssnar på dem samt låter deras
åsikter bli styrande. Bara då kan vi vinna respekt hos medborgarna och för det uppdrag
som vi anförtrotts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2011-11-24, § 163 2 (2)

Att med denna ovan beskrivna bakgrund fatta beslut om att bifalla ansökningarna
37 dagar efter remisstidens slut, utan att ta hänsyn till de remissvar som medborgare, partier och
övriga intresserade har strävat med och lämnat in är för oss främmande ur både ett demokratiskt
perspektiv samt går rakt mot den ovan övergripande utlovade arbetssättet med att ta fram en ny
översiktsplan. Detta riskerar trovärdigheten för hela det kommande arbetet med översiktsplanen.
Nu hade vi ett exempel där vi kunnat visa alla på vad verklig demokrati är och att vi delar dess
grundläggande värden genom att ta hänsyn till medborgarnas synpunkter.
Remisstiden har gått ut, remissvaren finns i kommunens ägo, det är bara att använda sig av dem!
Vi nedanstående partier yrkade på återremiss i ärendet för att dessa svar skulle tagits hänsyn till innan
man forcerar igenom beslut på det sätt som nu moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna,
centerpartiet och samhällets bästa nu gjorde på kommunfullmäktiges möte den 24 november.

Med ovan beskrivning av ärendet reserverar vi oss mot beslutet.

Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Kommunalt alternativ

Justerandes sign
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KF § 164
Dnr. 2011/430-023

Begäran från Marion Johansson (S) om att få bli entledigad från
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och
samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Marion Johansson (S) begär att få bli entledigad från sina uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Marion Johansson (S) entledigas från sina uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes sign
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KF § 165
Dnr. 2011/454-111

Fyllnadsval av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (S)
Ärendebeskrivning
Marion Johansson (S) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Under förutsättning att Marion Johansson (S) entledigas från sitt uppdrag ska
fullmäktige välja ny ersättare.
Nominering
Claes Jansson (S) nominerar Jan Berndtsson (S) som ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Jan Berndtsson (S) väljs som ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 166
Dnr. 2011/483-109

Ordföranden informerar

Justerandes sign



Kommunfullmäktige uppmärksammade att Företagsförlagda gymnasiet fått en
utmärkelse för bästa lärlingsutbildning i Göteborgsregionen för bäst samverkan
med näringslivet.



Kommunfullmäktige uppmärksammade också den omvandling från skolmatsal
till restaurang som elever i klass 5 på Kållekärsskolan genomfört.



Mötet avslutades med att kommunsekreterare Annika Funkqvist avtackades.

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 2011-11-24

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter
närv tjg

1

Motion om VAverks.§ 157

Motion om
Oceanum
§ 158

närv ej tjg x
ej närv

–

Ja

Nej

Avst

1 (4)

Ja

Nej

Motion om
resurspool
§ 159
Avst

Ja

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

1

1

2. Lars Thorsson

(m)

1

1

1

1

3. Yvonne Andersson

(m)

1

1

1

1

4. Håkan Bergstam

(m)

1

1

1

1

5. Mikael Andersson

(m)

1

1

1

1

6. Inga-Lill Hast

(m)

-

7. Katarina Leone

(m)

-

8. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

9. Inger Bergstam

(m)

1

1

1

1

Ulla-Britt Elkan

(m)

1

1

1

1

Lars Öfverström

(m)

1

1

1

1

Ingela Wastegård

(m)

Henrik Bergeld

(m)

Håkan Norrhamn

(m)

10. Henry Hermansson (c)

1

1

1

1

11. Mats Kristensson

(c)

-

Maria Hult

(c)

1

1

1

1

Inga Olsson

(c)

12. Martin Johansen

(fp)

1

1

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

-

14. Gunnemar Olsson

(fp)

1

1

1

1

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

1

1

1

1

16. Hans Kristensson

(fp)

-

17. Gun Alexandersson Malm fp)

-

Anders Wernesten

(fp)

1

1

1

1

Anette Wallin

(fp)

1

1

1

1

Daniel Hjerpe

(fp)

1

1

1

1

18. Rosita Runegrund

(kd)

1

1

1

1

19. Reidun Lorentzon

(kd)

1

1

1

1

20. Roland Flyckt

(kd)

1

1

1

1

Berne Petersson

(kd)

Kent Kihlberg

(kd)

Nej

21. Benny Andersson

(s)

1

1

1

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

1

1

1

1

23. Nils Lackfors

(s)

1

1

1

1

Avst

Kommunfullmäktige 2011-11-24

Ledamöter

närv tjg

Närvarolista / omröstningsprotokoll

1

närv ej tjg x
ej närv

—

Motion om VAverks.
§ 157
Ja

Nej

Avst

2 (4)

Motion om
Oceanum
§ 158
Ja

Nej

Avst

Motion om
resurspool
§ 159
Ja

Nej

24. Torsten Gustafsson

(s)

1

1

1

1

25. Klara Strandberg

(s)

1

1

1

1

26. Robert Bull

(s)

1

1

1

1

27. Alma Nilsson

(s)

1

1

1

1

28. Claes Jansson

(s)

1

1

1

1

29. Isabell Eriksson

(s)

1

1

1

1

30. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

31. Rigmor Friis

(s)

1

1

1

1

32. Rikard Larsson

(s)

-

33. Hans Strandberg

(s)

1

1

1

1

Mona-Lisa Dahlberg

(s)

1

1

1

1

Leif Göbel

(s)

Christer Olofsson

(s)

Anette Johansson

(s)

Christer Tegemo

(s)

Bo Isaksson

(s)

Marion Johansson

(s)

34. Emilio Cotroneo

(v)

Lena Janson

x

-

(v)

35. Robert Johansson

(mp)

1

1

1

1

36. Azar Hedemalm

(mp)

1

1

1

1

Jan-Eric Etander

(mp)

Marita Nyström

(mp)

37. Gösta Andersson

(sb)

1

38. Marianne Olsson

(sb)

-

Mikael Berntsson

(sb)

Annika Andersson

(sb)

39. Lars Carlsson
40. Björn Holm
(numera m)
Ammi Henriksson

(ka)
fd (ka)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

fd (ka)

(numera M)

Berndt Wångstedt

fd (ka)

(numera M)

41. Thord Jansson

Summa:

(sd)

1

38

1

22

16

23

15

21

17

Avst

Kommunfullmäktige 2011-11-24
närv tjg

Närvarolista / omröstningsprotokoll
1

Ledamöter
ej närv

–

Ja

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

2. Lars Thorsson

(m)

1

1

3. Yvonne Andersson

(m)

1

1

4. Håkan Bergstam

(m)

1

1

5. Mikael Andersson

(m)

1

1

6. Inga-Lill Hast

(m)

-

7. Katarina Leone

(m)

-

8. Anders G Högmark

(m)

1

1

9. Inger Bergstam

(m)

1

1

Ulla-Britt Elkan

(m)

1

1

Lars Öfverström

(m)

1

1

Ingela Wastegård

(m)

Henrik Bergeld

(m)

Håkan Norrhamn

(m)

10. Henry Hermansson (c)

1

1

11. Mats Kristensson

(c)

-

Maria Hult

(c)

1

1

Inga Olsson

(c)

12. Martin Johansen

(fp)

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

-

14. Gunnemar Olsson

(fp)

1

1

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

1

1

16. Hans Kristensson

(fp)

-

17. Gun Alexandersson Malm fp)

(fp)

1

1

Anette Wallin

(fp)

1

1

Daniel Hjerpe

(fp)

-

18. Rosita Runegrund

(kd)

1

1

19. Reidun Lorentzon

(kd)

1

1

20. Roland Flyckt

(kd)

1

1

(kd)

Kent Kihlberg

(kd)

Nej

Avst

Ja

Nej

§

Avst

Ja

Nej

Avst

-

Anders Wernesten

Berne Petersson

§

Vindkraft
§ 163

närv ej tjg x

3 (4)

Ej §§ 161-166

21. Benny Andersson

(s)

1

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

1

1

23. Nils Lackfors

(s)

1

1

Kommunfullmäktige 2011-11-24
närv tjg

Närvarolista / omröstningsprotokoll
1

§

Vindkraft
§ 163

närv ej tjg x

4 (4)
§

Ledamöter
ej närv

—

Ja

Nej

24. Torsten Gustafsson

(s)

1

1

25. Klara Strandberg

(s)

1

1

26. Robert Bull

(s)

1

1

27. Alma Nilsson

(s)

1

1

28. Claes Jansson

(s)

1

1

29. Isabell Eriksson

(s)

1

1

30. Benny Halldin

(s)

1

1

31. Rigmor Friis

(s)

1

1

32. Rikard Larsson

(s)

-

33. Hans Strandberg

(s)

1

Mona-Lisa Dahlberg

(s)

Leif Göbel

(s)

Christer Olofsson

(s)

Anette Johansson

(s)

Christer Tegemo

(s)

Bo Isaksson

(s)

Marion Johansson

(s)

34. Emilio Cotroneo

(v)

Lena Janson

1

1

-

(mp)

1

1

36. Azar Hedemalm

(mp)

1

1

Marita Nyström

(mp)

37. Gösta Andersson

(sb)

1

38. Marianne Olsson

(sb)

-

Mikael Berntsson

(sb)

Annika Andersson

(sb)

39. Lars Carlsson
40. Björn Holm
(numera m)
Ammi Henriksson

(ka)
fd (ka)

1

1

1

1

1

fd (ka)

(numera M)

Berndt Wångstedt

fd (ka)

(numera M)

41. Thord Jansson

Summa:

(sd)

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ej §§ 161-166

35. Robert Johansson

(mp)

Ja

1

(v)

Jan-Eric Etander

Avst

37

20

17

Tjg §§ 161-166

