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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 234 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Gun Alexandersson Malm (L) och Rikard 
Larsson (S) att tillsammans med ordförande justera dagens 
mötesprotokoll. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 235 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg: 
 
- Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om ändrad valperiod för 

nämnder och styrelser 

- Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om Läromedel for alla 
barn med särskilda behov 

- Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
utarbetande av en strategi för fiskenäringen och vattenbruk 

 
Utgår: 
 
- Begäran om entledigande från Barbro Johansson (KD) från 

uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden (med 
anledning av återtagande) 

- Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (KD) 

- Svar på motion från Alma Sibrian (V) om fria arbetskläder och 
arbetsskor för omsorgspersonal 

- Svar på motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och 
Thomas Collberg (V) om att skrota det som kallas ”hälsoschema” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 236 

Information från fullmäktiges presidium med anledning 
av demokratiåret 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Fullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) redogör för ett urval 
av de aktiviteter som fullmäktiges presidium anordnat för att 
högtidlighålla minnet av den allmänna och lika rösträtten som 
tillämpades första gången i valet september 1921: 

- Seminarium för förtroendevalda i Tjörns kommun på temat ”Vad 
innebär det som förtroendevald att vara demokratins företrädare 
2021?” 

- Besök hos elevråden på högstadieskolorna där man förde en dialog 
om demokratins grundbultar och den representativa demokratin 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 237 

Val av god man vid lantmäteriförrättningar (S) 

2021/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Bert-Inge Nordberg (S) till god man vid 
lantmäteriförrättningar. 
 
Sammanfattning 
John Sporrong (S) har entledigats från uppdraget som god man vid 
lantmäteriförrättningar. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-09-22, § 158 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår Bert-Inge Nordberg (S) som god man vid 
lantmäteriförrättningar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 238 

Återremitterat ärende: Tillföra 5 Mkr till barn- och 
utbildningsnämndens budgetram 2021 

2021/272 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte tillföra barn- och 
utbildningsnämnden 5 mkr i budgetram för 2021. 

Sammanfattning 
I samband med Tjörns kommuns delårsbokslut april 2021 
beslutade kommunfullmäktige att återremittera 
kommunstyrelsens förslag: 5 Mkr tillförs barn- och 
utbildningsnämndens budgetram 2021, detta som en permanent 
nivåhöjning för att förstärka verksamheten och starta arbetet med 
att arbeta av den ”utbildningsskuld” som byggts upp under 2020 
och 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt remissvar att de ser 
positivt på en långsiktig förstärkning av ekonomiska resurser, 
men om förstärkningen ska få någon effekt redan på innevarande 
år behöver den hanteras tidigare på året. 

Utifrån den situation som råder med covid-19 pandemin har 
prognoser varit svåra att lämna och nämnderna har varit 
försiktiga i prognossättning tidigare under året. Den prognos som 
barn– och utbildningsnämnden lämnade i 
septemberuppföljningen visar på en positiv budgetavvikelse för 
helåret med +10,7 mkr. Den positiva budgetavvikelsen för helåret 
beror på förväntade lägre övriga verksamhetskostnader, lägre 
personalkostnader men även högre förväntade intäkter. 
Kostnaden för köpta platser i gymnasieskolan förväntas också 
lägre än budgeterat. 

Utifrån detta förefaller inget behov om ytterligare resurser finnas 
för innevarande år. Den korta tid som återstår av året gör det inte 
heller möjligt att på ett hållbart sätt förvalta en ökning av 
ekonomiska medel. I stället bör behovet av ekonomiska resurser 
behandlas i budgetprocessens ramtilldelning i budgetbeslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 217 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 205 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-28, § 129 
Kommunfullmäktige 2020-06-00, § 131 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-10-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L), Martin Johansson (-) fd (SD), Rosalie Sanyang (S) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna anmäler 
protokollsanteckning enligt följande: 

”Om förslaget hade bifallits istället för återremitterats, när vi hade 
frågan för beslut i KF i juni i år, så hade kanske inte de beklagliga 
turerna i Skärhamns skola behövt ske, för då hade tillräckligt 
många lärare kunnat anställas inför höststarten. Men vi är glada 
att vårt ständiga tjat om mer pengar till skolan, kanske bidragit till 
att vi nu äntligen ser positiva uppräkningar av skolbudgeten i 
flera av budgetalternativen i dag.” 

Gert Kjellberg (TP) anmäler protokollsanteckning med har ej inkommit 
med någon vid justeringstillfället.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 239 

Remissvar: Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

2021/301 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat remissvar 
avseende nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Reservation 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Anna Wängborg (MP) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i 
Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer 
som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen. 

Tjörn kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter 
på förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 218 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 206 
Socialnämnden, 2021-10-27, § 210 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Förslag till remissyttrande, bilaga 1 
Missiv, bilaga 2  
Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser, bilaga 3 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 4 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L), Björn Möller (KD) fd (M), Martin 
Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 
att ställa sig bakom förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gun Alexandersson 
Malms (L) med fleras förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Anna Wängborg (MP) reserverar sig 
enligt: 

”Förvaltningen har sedan 2021-01-01 ändrat sin praxis i samverkan med 
regionen. Vi vet att detta medfört konsekvenser där våra medborgare 
hamnat i kläm. I sak är vi inte emot att förtydliga avtal men remissen 
skapar en ideologisk bild av oss som besvärliga samarbetsparter.  
Samverkan bygger på att hitta lösningar mellan dom administrativa 
gränser som skapats mellan olika aktörer, inte skapa fler gränser, där i 
slutändan medborgarna trillar i mellan.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 240 

Remissvar: Färdplan - Länsgemensam strategi för god 
och nära vård 

2021/303 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat remissvar 
avseende färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård, 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Reservation 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Anna Wängborg (MP) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter på 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. I Tjörns 
kommuns remissvar utgår kommunens synpunkter från 
dispositionen i remissförslaget. Punkter som inte tas upp i 
remissvaret föreslås kommunen inte ha några nämnvärda 
synpunkter på. 

Socialnämnden har vid sammanträde 2021-10-27 behandlat 
ärendet och föreslagit att upprättat remissvar från 
socialförvaltningen antas av kommunfullmäktige. Förslaget till 
Tjörns kommuns remissvar biläggs detta tjänstutlåtande, se bilaga 
1. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 219 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 207 
Socialnämnden 2021-10-27, § 211 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-08 
Yttrande med remissvar från Tjörns kommun angående färdplan 
länsgemensam strategi för god och nära vård, bilaga 1 
Remissversion 2021-10-01 Färdplan länsgemensam strategi för god 
och nära vård. 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Missiv: Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-10-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L), Anette Johannessen (S), Martin 
Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 
att ställa sig bakom förslaget till färdplan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gun Alexandersson 
Malms (L) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Anna Wängborg (MP) reserverar sig 
enligt: 

”Att remissen i sin helhet inte utgår från vad som är bäst för individen 
och dessas vilja.  Vi tappar den vidare bilden och ser inte dom 
samhällsekonomiska vinsterna av den förflyttning som färdplanens 
försöker skapa. Priset betalas av våra medborgare som hamnar i 
glappet och trillar mellan dom organisatoriska och administrativa 
gränser.  Vi som politiker skall sträva efter att underlätta samarbete inte 
försvåra och skapa fler administrativa gränser.” 
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 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 241 

Avgifter enligt lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 

2021/218 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter enligt lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i 
enlighet med dokument Avgifter LSS med bilaga, se bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Kommunen får enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ta ut skäliga avgifter för bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som tillhandahålls 
inom ramen för insatser som meddelas med stöd av lagen.  

Det ankommer på kommunfullmäktige att fastställa de avgifter 
som kommunen kan ta ut.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 220 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 208 
Socialnämnden 2021-10-27, § 199 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 152 
Socialnämnden 2021-06-21, § 150 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-05 
Avgifter LSS, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 242 

Revidering av allmän stadga avseende deltagande på 
distans 

2021/344 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringen i allmänna 
stadgan av vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, med 
förtydligande av § 45 att samråd ska ske med presidiet. 

Sammanfattning 
Möjligheten till distansdeltagande i nämnder och styrelse framgår 
av allmänna stadgan. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 
att fortsätta med digitala sammanträden för kommunfullmäktige 
och nämnder utan tidsbegränsning. Nuvarande formulering i 
allmänna stadgan för nämnder och styrelser föreslås revideras för 
att medföra ett mer positivt förhållningssätt gentemot 
distansdeltagande, som ett komplement till fysisk närvaro, vilket 
innebär så kallade hybrid-möten. 

Kommunfullmäktiges presidium har under hösten 2021 
genomfört en dialog med samtliga nämnders presidium, för att 
diskutera erfarenheter och förutsättningar för respektive nämnd 
att fortsatt medföra distansdeltagande. En generell slutsats från 
dialogen var att Tjörns kommun bör eftersträva en positiv syn på 
möjligheten till deltagande på distans, bland annat med hänsyn 
till möjligheterna att inkludera allt fler inom politiken som på 
grund av pendling, familjeangelägenheter eller andra orsaker inte 
har den möjligheten i dagsläget. 

Med anledning av diskussionerna som förekommit, föreslår 
förvaltningen att den allmänna stadgan revideras samt att vissa 
praktiska frågor regleras. Av dialogmötet med presidierna 
framkom att distansdeltagande ej är lämpligt i vissa organ, 
alternativt vid vissa typer av sammanträden, exempelvis i 
samband med sekretessfrågor eller valärenden. Det bör således 
ske en bedömning, primärt av nämndens ordförande, när 
deltagande på distans kan vara möjligt.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 221 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 209 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Allmän stadga för nämnder och styrelser, med föreslagna 
ändringar i röd markering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L), Bengt-Arne Andersson (M), Gert Kjellberg (TP) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag, 
med förtydligande av § 45 att samråd ska ske med presidiet. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag, med förtydligande av § 45 att samråd ska 
ske med nämndens ledamöter. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) 
förslag väljs. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 243 

Godkännande av försäljning av mark, del av fastigheten 
Myggenäs 12:142, enligt Policy vid försäljning/arrende av 
mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns 
kommun och dess bolag 

2021/309 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av del av 
Myggenäs 12:142 till , i enlighet bilaga 1. 
 
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 Myggenäs 12:142. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 222 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 210 
Tjörns Hamnar AB 2021-10-15, § 44 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-03 
Karta över markområde, bilaga 1 
Styrelsebeslut Tjörns Hamnar AB, bilaga 2 
Tjänsteutlåtande Tjörns Hamnar AB, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att inte 
godkänna försäljningen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) 
och Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag väljs.
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 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 244 

Organisationsförändring avseende integrationsenheten, 
inklusive ramjustering samt revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen och socialnämnden 

2020/288 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna organisationsförändringen genom en förflyttning av 
Integrationsenheten från kommunkansliet till 
socialförvaltningen. 

2. Godkänna ramjusteringen för 2022 på 2,1 mkr mellan 
kommunstyrelsen och socialnämnden. 

3. Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen och 
socialnämnden, som träder i kraft 2022-01-01. 

4. En utvärdering av organisationsförändringen ska genomföras 
under 2023. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har sedan 2015 en integrationsenhet som finns 
organisatoriskt placerad under kommunkansliet. Föreslagen 
organisationsförändring innebär att Integrationsenheten flyttar 
från kommunkansliet till socialförvaltningen.  

I linje med integrationsstrategin som antogs 2020 är det 
långsiktiga målet med integrationsarbetet att alla som kan ska 
arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd. Ett framgångsrikt 
integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra 
framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd. 
 
Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att systematiskt 
minska de hinder som finns för nyanlända att bli självförsörjande 
och att bli en del av det svenska samhället. De olika fokusområden 
är: familj, skola, språk och meningsfull fritid. 
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Integrationsenheten har under åren byggt upp ett bra nätverk 
både externt och internt, där det i dagsläget ska vara ett naturligt 
arbetssätt att arbeta med integrationsfrågorna mellan 
förvaltningarna och även bolag utifrån de fokusområden som 
integrationsstrategin berör.  
 
Minskat inflöde av nyanlända sedan 2015 och minskade externa 
och interna resurser leder till att integrationsenheten behöver 
ändra sin organisation men ändå fortsätta på den goda väg som 
redan är uppbyggd med internt arbete och med externa parter. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 223 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 211 
Socialnämnden 2021-10-27, § 223 
Kommunfullmäktige 2020-12-10, § 225 

Samverkan 
Samverkan har genomförts genom en MBL förhandling  
2021-12-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-25 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-10-25 
Reglemente för kommunstyrelsen, förslag 2021-11-25 
Reglemente för socialnämnden, förslag 2021-11-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S), Gun Alexandersson Malm (L), Tanja Siladji 
Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
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§ 245 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg, kvartal 3 2021 

2021/341 

Beslut 
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att information om 
rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 3 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 9 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, beslutsdatum 2021-04-30 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, datum för när verkställigheten 
avbröts 2021-06-22  

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-01-06 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-01 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-13 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-14 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-19 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-09 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-29 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fördelning för kön: 3 man, 6 kvinna 

För mer information i ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande 2021-10-18. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 224 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 212 
Socialnämnden 2021-10-27, § 208 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-10-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

19



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 246 

Beslut om ny budget- och uppföljningsprocess i Tjörns 
kommun 

2021/294 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Budget– och 
uppföljningsprocess i Tjörns kommun, med följande revidering av 
punkt 2.1 Budgetberedning: 

Ursprungligt förslag: 

”Kommunens budgetberedning utgörs av ordinarie ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt 
gruppledare som bjuds in från de partier i kommunfullmäktige 
som inte finns representerade i KSAU.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) ansvarar för 
kommunens budgetprocess.” 

Ny formulering: 

"Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra budgetberedning.   

Ej tjänstgörande ersättare får deltaga i överläggningar men inte i 
besluten. De fullmäktigepartier som inte har ledamot eller 
ersättare i utskottet får ha en observatör vid budgetberedningens 
sammanträde med rätt att delta i överläggningen men inte i 
besluten." 

Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till förändrad budget- och 
uppföljningsprocess i Tjörns kommun. Förslaget har tagits fram 
då det framkommit kritik både från politik och tjänstepersoner av 
den nuvarande budgetprocessen. Syftet med förändringen är att 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

skapa en tydligare process och bättre planeringsförutsättningar. 
Processen förväntas också leda till större transparens och dialog 
samt en fokusförflyttning från krav på nya resurser till den totala 
budgetramen. I framtagandet har en omvärldsorientering gjorts 
och kontakt tagits med närliggande kommuner som har en 
liknande nämndstruktur. Även uppföljningsprocessen har 
förändrats för att skapa större utrymme till analys och 
prognosarbete. I arbetet har även budgetuppdraget om att införa 
nollbasbudgetering beaktats. Nollbasbudgetering föreslås inte att 
tillämpas. Däremot bedöms modellens intention om 
decentralisering och förankring att uppnås i kommunens antagna 
styrmodell.  

Nuvarande budget- och uppföljningsprocess beslutades av 
kommunfullmäktige 2015-01-29 §9. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 225 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 184 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-13 
Sammanställning av remissvar - Förslag ny budget- och 
uppföljningsprocess 
Förslag Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag, med revidering av punkt 2.1 
Budgetberedning, enligt följande: 

Ny formulering: 

"Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra budgetberedning.   

Ej tjänstgörande ersättare får deltaga i överläggningar men inte i 
besluten. De fullmäktigepartier som inte har ledamot eller 
ersättare i utskottet får ha en observatör vid budgetberedningens 
sammanträde med rätt att delta i överläggningen men inte i 
besluten." 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bo Bertelsen (M) och Martin Johansen (L) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera 
ärendet för att se om man kan uppnå större samstämmighet inom 
politiken. 

Benny Halldin (S) och Thomas Collberg (V) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag 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 Rosalie 
Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

12 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 2 
Då endast ett förslag föreligger finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Gert Kjellbergs (TP) 
förslag. 

Skriftlig reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
Socialdemokraterna reserverar sig enligt: 

”Undertecknad anmäler en Protokollsanteckning för att tydliggöra 
varför vi ville återremittera detta ärende.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vi vill självfallet konstruktivt bidra till att förbättra budget- och 
uppföljningsprocess i Tjörns kommun. Därför har våra två partier också 
inkommit med remissvar på det nu liggande förslaget. 

Dessa remissvar har inte i vårt tycke inte beaktats i tillräcklig grad för 
att förslaget verkligen skall kunna innebära en förbättring och inte bara 
en förändring. 

Under det pågående mötet framkom också nya yrkande från partier 
som antingen inte haft något att tillföra i remissbehandlingen eller inte 
ens lämnat in något remissvar.  

För oss är det viktigt att en ny budget- och uppföljningsprocess i Tjörns 
kommun säkerställer möjlighet för fler till en ökad demokratisk 
delaktighet. Samtidigt får inte uppföljning och styrning av ekonomin 
försämras. Då vi inte är säkra på att det liggande förslaget uppfyller 
dessa krav vill vi återremittera det för att både förtydliga och förbättra 
innehållet.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 247 

Begäran från socialnämnden om att tillsätta medel i 
investeringsbudget för ombyggnation av Lilldals 
äldreboende 

2021/364 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Finansiering av investering och driftskonsekvens sker genom 
ianspråktagande av medel inom ramen för investeringsbudget 2022. 

2. Investeringens driftskonsekvens år 2023 hanteras i budgetprocessen 
för 2023. 

Sammanfattning 
Antal äldre på Tjörn ökar och det står i dagsläget 9 personer i kö 
till en plats på särskilt boende (SÄBO). För att möta efterfrågan på 
platser föreslår förvaltningen en ombyggnation på avdelningarna 
Norrgården och Västergården på Lilldals äldreboende. Den 
föreslagna ombyggnaden beräknas ge ett tillskott på 5 platser. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 226 
Ordförandebeslut socialnämnden 2021-11-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-23 
Ordförandebeslut 2021-11-16 
Begäran om starttillstånd 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 248 

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

2021/121 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

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

”• Att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen och 
berörda nämnder att utreda hur ett skönhetsråd kan införas i 
Tjörns kommun. 

• Att Tjörns kommun därefter inför ett skönhetsråd med 
nedanstående utgångspunkter. 

• Att låta skönhetsrådet vara ett rådgivande organ åt kommunens 
nämnder i frågor som rör offentliga konstverk, konstnärligt eller 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

• Att låta skönhetsrådet bevaka de estetiska värdena i den fysiska 
miljön och att komma med förslag till och förbättringar av denna 
miljö. 

• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara det kulturhistoriska 
arvet. 

• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara och bevaka 
miljövärden i kommunen. 

• Att genom information respektive dialog med 
kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll 
och verksamhet”. 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2021-06-14 
behandlat motionen, där man anför: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden hänvisar till styrdokumentet Riktlinjer 
för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, antagen i november 2020, 
där det framgår att en rådgivande gestaltningsgrupp ska inrättas.  

Då ”skönhet” är ett subjektivt begrepp anser nämnden dock att det är 
viktigt att den gemensamma livsmiljön inte enbart behandlas av en 
liten expertgrupp. Arbetet med gestaltningsgruppen ska därför 
kombineras med former för medborgarinflytande.  
 
Utifrån prioriteringar i Tjörns kommuns kulturplan 2021–2023 
fortsätter kultur- och fritidsförvaltningen sitt samarbete med de 
lokala föreningarna – samt med statliga och regionala experter – 
för att utveckla arbetet med Tjörns kulturmiljö och för att stärka 
platsens själ. 

Även samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen, vid 
sammanträde 2021-09-29, där man föreslår fullmäktige att avslå 
motionen, med hänvisning till att den funktion som beskrivs i 
motionen redan finns att tillgå inom kommunens förvaltningar. 

Med anledning av ovanstående yttranden, föreslår 
kommunkansliet att motionen ska anses besvarad med hänvisning 
till kultur- och fritidsnämndens svar. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 229 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 216 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 287 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 80 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 98 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-10 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-05-11 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-14 
Motion 2021-04-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Benita Nilsson (L) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Benita Nilssons (L) och 
Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 249 

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson 
(M) om räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och 
Tjörns kommun 

2021/346 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om 
räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och Tjörns kommun, enligt 
följande: 

”Bakgrund,  

Tjörns kommun har landets i särklass högsta VA-taxa. Det är av yttersta 
vikt att det finns en tydlighet och transparens att VA-kollektivet bara 
bär sina egna kostnader och inte påläggs orimliga avgifter eller räntor 
från Tjörns kommun som helhet. 

Under kommunfullmäktigemötet den 21 oktober 2021 kunde ingen 
redogöra för de principer som finns för räntebetalningar mellan VA-
kollektivet och Tjörns kommun. 

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande: 

1. Vilka principer gäller för räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och 
Tjörns kommun? 

2. Hur redovisas dessa? 

3. Hur har man sett över hur vi beräknar VA verksamhetens 
självkostnad?” 

Lars Carlsson (M) svarar enligt följande: 

1. Vilka principer gäller för räntedebitering mellan VA-kollektivet och 
Tjörns kommun? 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Den räntekostnad som VA-kollektivet betalar till Tjörns kommun 
är internränta enligt SKR. 

Räntan debiteras månadsvis på VA-kollektivets 
anläggningstillgångar. 

2. Hur redovisas dessa? 

Kostnaden bokförs som en räntekostnad för VA och finns 
särredovisade för VA-kollektivet. 

3. Hur har man sett över hur vi beräknar VA verksamhetens 
självkostnad? 

Interpellanten får utveckla sin fråga, gäller det ränta eller hela 
dess verksamhet.” 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-11-18, § 233 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2021-12-13 
Interpellation 2021-11-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 250 

Återkallande av interpellation från Maud Hultberg (S) 
ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Gunnemar Olsson (L) om familjecentralen Måsen 

2021/345 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att interpellationen har 
återkallats. 
 
Sammanfattning 
Maud Hultberg (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-
11-18 lämnat in en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om familjecentralen Måsen. 
Interpellanten har inför dagens sammanträde återkallat 
interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-11-09 
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 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 251 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
behov och lokalisering av företagshotell 

2021/356 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om behov och 
lokalisering av företagshotell, med följande yrkande: 

”att kommunstyrelsen ska kartlägga behov samt utreda lämplig 
lokalisering för etablering av företagshotell, med huvudsaklig ingång 
att nyttja befintligt lokalbestånd i kommunen.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-11-16 
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§ 252 

Anmälan av motion från Benny Halldin (S) om ändring av 
VA-taxan 

2021/375 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion om ändringar av VA-taxan, 
med följande yrkanden: 

”• Att punkt 6 i dagens taxa om ”Anläggningsavgift för allmän 
platsmark” sätts till 0 kronor per kvadratmeter. 

• Att punkt 11 i dagens taxa om ”Brukningsavgift för allmän plats” 
sätts till 0 kronor per kvadratmeter.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-12-06 
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Kommunfullmäktige
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§ 253 

Länsstyrelsens beslut avseende valdistriktsindelning för 
Tjörns kommun 

2021/289 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar länsstyrelsens beslut till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-21 att ändra namnen på 
följande valdistrikt: Skärhamn 1, Skärhamn 2, Stenkyrka 1, Stenkyrka 2, 
Valla 1, Valla 2 och Valla. De nya namnen fastställdes till Södra 
Skärhamn, Norra Skärhamn, Kållekärr, Stenkyrka, Myggenäs, Valla, 
Höviksnäs-Hakenäset. 

Länsstyrelsen har därefter vid beslut 2021-12-01 fastställt valdistrikten 
inom Tjörns kommun. 

Tidigare beslut 
Länsstyrelsen 2021-12-01 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 204 
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§ 254 

Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om ändrad 
valperiod för nämnder och styrelser 

2021/380 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om ändrad valperiod för 
nämnder och styrelser, med följande yrkande: 

”politiker väljs av Kommunfullmäktige på ett (1) år” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-12-10 
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§ 255 

Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om Läromedel 
for alla barn med särskilda behov 

2021/381 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om läromedel för alla barn 
med särskilda behov, med följande yrkanden: 

” - Att omedelbart se över och prioritera för barn med särskilda behov 
och tillse att dessa har samma möjlighet att tillskansa sig kunskap som 
övriga elever med var och ens särskilda behov tillgodosedda 

- Att BoU i sin budget prioriterar och särskilt redovisar den summa 
pengar som avsatts för läromedel varje termin 

- Att om resurser inte finns i tillräcklig omfattning äskas medel från 
Kommunstyrelsen eller Kultur och Fritid. 

- Att BoU söker statliga bidrag för att alla barn som behöver ska kunna 
få böcker och alla övriga verktyg som behövs för en lyckad skolgång.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-12-10 

35



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 256 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
utarbetande av en strategi för fiskenäringen och 
vattenbruk 

2021/368 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om utarbetande 
av strategi för fiskenäringen och vattenbruk, med följande yrkande: 

”att Tjörns kommun utarbetar en strategi för fiskerinäringen och 
vattenbruk” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-12-01 
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§ 257 

Avslutande anföranden 

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

Kommunfullmäktiges ledamöter Gun Alexandersson Malm (L) och 
Rikard Larsson (S) tog även tillfället i akt och tackade fullmäktiges 
ledamöter, presidium och kommunens tjänstepersoner för det gångna 
året. 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 246   

 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      (kd) fd (m) 1  1        

7. Marianne Möller (kd) fd 
(m) 

-          

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

     Robert Johansson (m) -          

     Yvonne Andersson (m) 1 1         

     Daniel Magnusson         (m) -          

     Filip Andersson    (-) fd (m) -          

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

10.  Georg Strömbom (c) 1 1         

       Frank Holvik (c) 1 1         

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1 1         

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) -          

16. Peter Andersson (l) -          

      Ewa-Lena Svensson (l)  -          

      Lennart Rosén    (m) fd (l) 1 1         

      Hans Kristensson (l) 1 1         

17. Magne Hallberg (kd) 1  1        

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1  1        

19. Rolf Persson    (m) fd (kd) 1 1         

      Dan Gustafsson (m) fd (kd) x          

      Jörgen Myrberg (kd)   x          

20. Benny Andersson (s) -          

21. Rosalie Sanyang (s) 1  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 

§ 246   

 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) -          
      

      Birgitta Bengtsson (s) -          

      Bert-Inge Nordberg (s) -          

      Helena Jonsson (s) -          

 Björn Sporrong (s) 1  1        

 Lars-Olof Henriksson   (s) -          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) -          

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) -          

36. Christer Olsson (sd) 1 1         

 Zaid Liveland (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) x          

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) x          

Summa: 37 25 12 0       
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