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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-15

§152

Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Bengt-Arne Andersson (M) och Rikard Larsson (S) att
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-15

§ 153

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:
Tillägg:
-

Justerandes sign

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S)
Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (L) om hur långt arbetet kommit med att införa ridvägar inom
kommunens regi
Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om bohuslänsk klassisk
arkitektur och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö
Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till socialnämndens ordförande Gun
Alexandersson Malm (L) om socialnämndens arbete kopplat till missbruk
Entledigande av Ann-Britt Svedberg från uppdraget som styrelseledamot i
SOLTAK AB
Entledigande av Ann-Britt Svedberg från uppdraget som representant i Stiftelsen
Sjöfartens Utbildningsinstitut

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-15

§154

Återremitterat ärende: Antagande av näringslivsstrategi
2017/700
Beslut
Kommunfullmäktig beslutar att:
1. anta Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
2. upphäva tidigare antagen näringslivsstrategi (KF 2013-11-21, § 222) och därtill
hörande handlingsplaner.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Enligt uppdrag från KSAU i november 2017 har en näringslivsstrategi arbetats fram
i nära samråd med det lokala näringslivet och med uppgift att harmonisera med
Göteborgs Stad näringslivsstrategiska program som antogs mars 2018.
Den föreslagna strategin bygger på en liknande struktur som Göteborg Stads
näringslivsstrategiska program.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 197 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 167 den 17 september 2020,
Kommunfullmäktige § 115 den 27 augusti 2020 (återremiss),
Kommunstyrelsen, § 73 den 5 mars 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 43 den 20 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 217 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221 den 16 november 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-15

§155

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2020
2020/233
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per
augusti 2020.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna samt
Björn Möller (-) fd (M), Marianne Möller (-) fd (M), Kerstin Möller (-) fd (M)
reserverar sig till förmån för Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2020 uppgår till + 41,0 mkr. Detta kan
jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till +5,9 mkr.
Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till +14,2 mkr.
Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,8 mkr mot budgeterat
helårsresultat om +10,0 mkr vilket innebär en prognostiserad positiv avvikelse på
+19,8 mkr. Prognosen för helåret är osäker till följd av den rådande situationen med
Covid-19 pandemin då framförallt skatteintäkterna är svåra att prognostisera.
God ekonomisk hushållning anses uppfyllt per augusti då andelen prioriterade mål
som är helt eller delvis uppfyllda uppgår till 95 procent, soliditeten är 36,8 procent
och årets resultat uppgår 6,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 191 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 159 den 17 september 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-11
Delårsbokslut augusti 2020 Tjörns kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Gunnemar Olsson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-15

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag med tillägget att kommunstyrelsen ska uppmana nämnder som har
prognostiserat underskott att återkomma med åtgärder för budget i balans.
Benny Halldin (S) och Maud Hultberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) och Gunnemar
Olssons (L) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner
följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) och Gunnemar Olssons (L) förslag.
Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Omröstningsresultat
24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Martin Johansens (L) och Gunnemar Olssons (L) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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§156

Förslag till sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige
2020/207
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till sammanträdesdagar för 2021
enligt upprättat förslag:
28 januari, 25 februari, 25 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 22 september, 21 oktober,
18 november, 16 december.
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2021 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott där
respektive instans för egen räkning fastställt sammanträdesdagar.
Sammanträdesdagarna är avstämda gentemot regionfullmäktige och
regionstyrelsens fastställda sammanträdesdagar.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 192 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 160 den 17 september 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-17
Förslag på sammanträdesdagar 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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§157

Redovisning av partistöd för räkenskapsåret 2019
2018/408
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av kommunalt partistöd
för 2019.
Sammanfattning
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin
(partistöd). De partier som beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig
redovisning som visar att stödet har använts till detta ändamål. Till redovisningen
ska bifogas ett granskningsintyg
Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och följer upp om
partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger det brister ska kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen
ska överlämna redovisningarna med förslag till beslut till kommunfullmäktige
senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret.
Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan kommunfullmäktige komma att besluta
att partistöd inte ska utgå för nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt
partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har använts för avsett ändamål.
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i samband med det
årliga beslutet om utbetalning av partistödet för det kommande räkenskapsåret.
Beslutet ska fattas av fullmäktige senast den 31 december före räkenskapsåret.
Samtliga partier som har erhållit partistöd för räkenskapsåret 2019 har ingivit
redovisningar (bifogas).
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 193 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 161 den 17 september 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-21
Regler för kommunalt partistöd,
Redovisningar av kommunalt partistöd.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-10-15

§158

Pensionspolicy Tjörns kommun medarbetare
2020/220
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta Pensionspolicy medarbetare.
2. Upphäva nu gällande pensionspolicy som antogs av kommunfullmäktige den 3
juni 2008, § 77 i den del som avser pensionspolicy för medarbetare.
Barnkonventionen
Förvaltningen bedömer att beslutet inte påverkar barnperspektivet.
Sammanfattning
Tjörns kommun har idag en policy som är antagen 2008-06-03 som är både för
förtroendevalda och medarbetare. Översynen är blanda annat påkallad av förändrad
lagstiftning gällande ändrade pensions- och LAS åldrar samt av SKR ändrade
rekommendationer och riktlinjer för arbetsgivare vid erbjudande om AKAP-KL
istället för KAP-KL.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 196 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 166 den 17 september 2020,
Kommunfullmäktige, § 77 den 3 juni 2008.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-01
Bilaga 1: Pensionspolicy för medarbetare
Bilaga 2: Pensionspolicy för förtroendevalda
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag med tillägg att pensionspolicyn ska gälla exklusive medarbetare i de
kommunala bolagen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§159

Antagande av reglemente för Rådet för hälsa och social hållbarhet
2020/195
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Rådet för hälsa och social
hållbarhet.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet får positiva konsekvenser för barn och unga då rådet fungerar som en
remissinstans och bevakar på så vis barns bästa ur ett folkhälso- och social
hållbarhetsperspektiv.
Sammanfattning
Rådet för hälsa och social hållbarhet (benämns vidare som enbart rådet) är
organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Tidigare har rådet gått under namnet
”rådet för hälsa och hållbar utveckling” men i nästkommande avtal med regionen
föreslås en namnändring till ”rådet för hälsa och social hållbarhet”.
Då det inte funnits något som reglerat rådets arbete tidigare mer än de avtal som
kommunen har med regionen fanns behov att ta fram ett reglemente.
Rådets syfte och funktion är att initiera, samordna och utvärdera folkhälsoinsatser
utifrån ett befolknings- och samhällsinriktat perspektiv. Rådet ska vara en stödjande
funktion för ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete i Tjörns kommun.
Rådet har även ett viktigt uppdrag att följa välfärdsutvecklingen bland kommunens
invånare och skapa forum för framtidsdiskussioner. Rådet ska vara det forum där
dialog förs mellan regionen och kommunen.
Rådet ska årligen besluta gällande verksamhetsplan och årsredovisning inom den
budget som avtalet med regionen reglerar. Årsredovisning och budget ska efter
beslut delges kommunstyrelsen. Rådet är remiss- och referensgrupp i frågor som
berör folkhälsa och social hållbarhet i kommunen, men har inte ställning som
kommunal nämnd.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 198 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 168 den 17 september 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 145 den 20 augusti 2020 (bordläggning).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-07-14
Reglemente Råder för hälsa och social hållbarhet, förslag arbetsutskottet
Protokoll Rådet för hälsa och hållbar utveckling 2020-05-04 § 14
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige
ska bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§160

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal
gällande Kommuninvest
2019/438
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tjörns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 april 1995
(”Borgensförbindelse”), vari Tjörns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tjörns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Tjörns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tjörns kommun den
7 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller
3. Tjörns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tjörns kommun den
7 juni 2011, varit Tjörns kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras alltjämt gäller.
4. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef utses att för Tjörns kommuns
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Tjörns Kommun har sedan år 1995 varit medlem i Kommuninvest ekonomisk
förening. Tjörns kommun beslutade om borgensförbindelse den 5 april 1995.
Borgensförbindelsen bekräftades sedan 16 sept 2015. Tjörns kommun
undertecknade Regressavtal och Garantiavtal den 7 juni 2011. Borgensåtagandet är
enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från de
dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även regressavtal
och garantiavtal riskerar mot bakgrund av reglerna om preskription att bli ogiltiga
efter tio år. Då dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet behöver dessa bekräftas
innan avtal löper ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 199 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 170 den 17 september 2020,
Kommunfullmäktige, § 12 den 9 februari 1995,
Kommunfullmäktige, § 93 den 26 maj 2011,
Kommunfullmäktige, § 150 den16 september 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-07
Skrivning från Kommuninvest ”Angående borgensförbindelse”
Bekräftelse av borgensförbindelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-10-15

§161

Ansökan om kommunalt borgensåtagande Gymnastikföreningen
Atletica
2019/396
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå ansökan om borgen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Gymnastikföreningen Atletica har ansökt om kommunal borgen till säkerhet
för lån i Tjörns Sparbank om 799 580 kronor (maj 2020). Föreningens lån
hänför sig till olika inköp, utvecklingsprojekt och investeringar som
föreningen gjort genom åren.
En stor del av föreningens lån är att hänföra till kostnader som rätteligen
borde ha betalats av annan än föreningen. Då det är svårt att bedöma hur stor
del av det aktuella lånet som faktiskt avsett föreningens verksamhet, finns det
risk för att ett kommunalt borgensåtagande skulle komma att gynna enskild
näringsidkare på ett otillåtet sätt. Med hänsyn till detta bör ansökan om
borgen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 200 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171 den 17 september 2020,
Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 83 den 11 november 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02
Ansökan om borgensåtagande
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att
belysa om de kan få bidrag eller inkomma med en ny ansökan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång 1
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 Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
36 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
5 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Frågan ska avgöras idag. Martin Johansens (L) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§162

Ansökan om utökad kommunal borgen till Stiftelsen Tjörns Ishall
2019/144
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Tjörns ishalls låneförpliktelser
med ytterligare maximalt 8 000 000 kronor.
2. En förutsättning för borgensåtagandet är att lånen avbetalas genom rak
amortering och är slutbetalda senast den 31 december 2040.
3. Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande.
Barnkonventionen
Ett beslut om utökad kommunal borgen för Stiftelsen Tjörns ishall skulle ge
positiva effekter för barn och ungdomar på Tjörn. Idag är drygt 450 barn och unga
aktiva i konståkningen och hockeyn i Tjörns ishall.
Sammanfattning
Stiftelsen Tjörns ishall (Stiftelsen) har ansökt om utökad kommunal borgen som
säkerhet för banklån avseende renovering och utbyggnad av Tjörns ishall.
Ishallen används i dag av två större föreningar med många aktiva medlemmar.
Anläggningen besöks också regelbundet av kommunens skolor.
I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys tagits fram.
Riskanalysen visar på en låg risk.
Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att rekommendera
kommunfullmäktige att ingå kommunal borgen för ytterligare 8 000 000 kr för
Stiftelsens lokalinvesteringslån.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 201 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172 den 17 september 2020,
Kultur- och fritidsnämnden, § 45 den 29 april 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-09
Ansökan om utökad kommunal borgen, Tjörns Ishall
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Benita Nilsson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§163

Antagande av taxa för egenavgifter inom färdtjänsten till följd av ny
zonstruktur
2020/93
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta taxa för egenavgifter inom färdtjänst till följd av ändrad zonstruktur
2. Avgifter för dagverksamhetsresorna för invånare med demens även
fortsättningsvis följer kostnaderna för ett månadskort med uppräkning med KPI
(konsumentprisindex)
3. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare
Barnkonventionen
Även barn och ungdomar kan ha väsentliga svårigheter att förflytta sig och kan då
vara berättigade till färdtjänst. Barn upp till 7 år betalar ingen egenavgift.
Ungdomstaxa gäller från 7-årsdagen till 20-årsdagen.
Sammanfattning
I november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i Västtrafiks
prissystem ska slås ihop till tre. Från och med november 2020, då zonindelningen
ska genomföras, upphör Västtrafiks baspris. Detta påverkar kostnadsmodellerna för
egenavgifterna för färdtjänsterna eftersom dessa avgifter idag är kopplade till
kollektivtrafikens baspris.
Tjörns kommun behöver därför besluta om en ny kostnadsmodell koppat till
egenavgifterna för färdtjänst. Ett förslag är framtaget av trafikavdelningen.
Förslaget innebär att man behåller kostnadsmodellen som används idag där
resenären betalar för varje kommungräns som passeras. Skillnaden blir att istället
för den årliga uppräkningen kopplat till Västtrafiks baspris så blir det en årlig
uppräkning utifrån KPI (konsumentprisindex). I övrig bibehålls modellen så som
den ser ut idag.
För att inte fördyra resekostnaderna för dementa som åker till dagverksamheten
Kaprifolen samt för barn och ungdomar så föreslås att dessa avgifter hanteras precis
som tidigare, dvs följer kostnaderna för Västtrafiks månadskort.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 202 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 17 september 2020,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 73 den 11 mars 2020.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-06
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 73
Förslag 1 på ny kostnadsmodell egenavgifter färdtjänst
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L), Tanja Siladji Dahne (MP), Magne Hallberg (KD) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
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§164

Återremitterat ärende: Hemställan om att ändra inkallelseordningen
för ersättare i Sverigedemokraterna
2020/45
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra kommunfullmäktiges beslut KF 2018-12-13,
§ 224 avseende Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning för ersättare till följande
Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen
1. Ersättare inom partiet.
Sverigedemokraterna i övriga nämnder
1. Ersättare inom partiet.
2. Lottning bland övriga närvarande ej tjänstgörande ersättare
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna samt
Björn Möller (-) fd (M), Marianne Möller (-) fd (M), Kerstin Möller (-) fd (M)
reserverar sig skriftlig mot beslutet. Reservationerna redovisas sist i paragrafen.
Thomas Collberg (V) och Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har
ej inkommit med någon till justeringstillfället.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har inkommit med en hemställan om att ändra
Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att ledamot från Sverigedemokraterna i första hand ska ersättas av
representant från samma parti och i andra hand att ersättare ska kallas in i den
ordning som framgår av protokoll från fullmäktiges val.
När ärendet var uppe för beslut i fullmäktige under augusti 2020 framfördes vissa
invändningar mot förslagets laglighet. Ärendet återremitterades därför till
kommunstyrelsen för vidare utredning.
Enligt kommunallagen ska fullmäktige bestämma i vilken ordning ersättare i
kommunens nämnder ska tjänstgöra. Syftet med denna reglering är enligt lagens
förarbeten att hindra partiväxlingar.
Fullmäktige har dock inte rätt att bestämma tjänstgöringsordning i de fall ersättarna
valts proportionellt. I så fall ska ersättarna tjänstgöra i den ordning som föreskrivs i
lag (1992:339) om proportionellt valsätt.
Justerandes sign
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I förevarande fall har fullmäktige valt ersättare genom majoritetsbeslut (antagande
av valberedningens förslag). Visserligen byggde valberedningens förslag på en
fördelning gjord enligt de principer som följer av lagen om proportionellt valsätt,
men det innebär inte att ersättarna valdes på ett proportionellt sätt i lagens
bemärkelse.
Det aktuella förslaget går ut på att fullmäktige ska göra en ändring i den tidigare
antagna tjänstgöringsordningen. Det finns ingen bestämmelse i kommunallagen
eller annan författning som innebär att det skulle vara otillåtet att ändra
tjänstgöringsordning under pågående mandatperiod. Det finns inte heller något i
varken praxis eller förarbeten som talar för att ett sådant förfarande skulle vara
felaktigt på något sätt.
Den omständigheten att förslaget avser att undvika oförutsebara partiväxlingar talar
snarare för att en ändring är både nödvändig och lämplig i förevarande fall.
Genom den föreslagna ändringen kommer det lottningsförfarande som tillämpas
enligt nuvarande ordning att avskaffas för Sverigedemokraternas del. Förslaget
kommer därmed leda till en tydligare och mer förutsebar tjänstgöringsordning för
ersättarna. En sådan ordning bedöms utifrån ett tjänstemannaperspektiv vara mer
lämplig än nu gällande tjänstgöringsordning.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 203 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 174 den 17 september 2020,
Kommunfullmäktige § 119, den 27 augusti 2020 (återremiss),
Kommunstyrelsen § 72, den 5 mars 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41, den 20 februari 2020.
Beslutsunderlag
PM
Hemställan om ändrad inkallelseordning
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 21:02 – 21:20.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (SD), Martin Johansen (L), Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (-) fd (M) föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att oppositionsrådet
Martin Johansson (SD) ska ersättas av en ersättare från oppositionen.
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Beslutsgång 1
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johanssons (SD) med fleras
förslag väljs. Omröstning begärs. Martin Johanssons (SD) med fleras förslag väljs till
huvudförslag. Motförslag ska utses.
Beslutsgång 2
Omröstning ska genomföras för att utse motförslag till Martin Johanssons (SD)
huvudförslag. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
14 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
5 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
22 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag väljs till motförslag i huvudvoteringen.
Beslutsgång 3
Omröstning ska genomföras mellan Martin Johanssons (SD) med fleras huvudförslag
och Rosalie Sanyangs (S) med fleras motförslag. Kommunfullmäktige godkänner
följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johanssons (SD) med fleras förslag.
Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag.
Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Martin Johanssons (SD) med fleras förslag väljs.
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna samt
Björn Möller (-) fd (M), Marianne Möller (-) fd (M), Kerstin Möller (-) fd (M)
reserverar sig enligt följande:
”Vi kan konstatera att det samarbete som vi sett mellan den styrande grupperingen
bestående av (M), (L), (KD), (C), (MP) och (SD) nu har formaliserats ännu tydligare.
Vid den senaste budgetomröstningen så tvingades de ”grönblåa” öppet, via
Kommunfullmäktiges talarstol, förhandla med (SD) för att säkra de nödvändiga 21
rösterna för att få igenom sitt budgetalternativ för 2021. Vårt motförslag samlade 20
röster.
Med denna bakgrund är det kanske naturligt att man nu tar steget fullt ut och bildar
en majoritet bestående av de partier som stod bakom 2021: års budget. Den nya
majoriteten bestående av (M), (L), (KD), (C), (MP) och (SD) vill med detta
Justerandes sign
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ändringsförslag säkerställa att man alltid också har majoritet i Kommunstyrelsen
därav denna föreslagna förändring av inkallelseordning för ersättare.
Under den genomförda återremissen klargjordes tydligt från våra jurister att
”Fullmäktige har dock inte rätt att bestämma tjänstgöringsordning i de fall
ersättarna valts proportionellt. I så fall ska ersättarna tjänstgöra i den ordning som
föreskrivs i lag (1992:339) om proportionellt valsätt.”
Under mötet upplystes vi också av Valberedningens Ordförande Gunnemar Olsson
(L) att kommunenens valberedning arbetat med ett proportionellt valsätt vid
tillsättning av styrelser och nämnder.
Skall man göra om inkallelseordning för ersättare eller annat i nämnderna krävs
ändringar i nomineringsgrupperna som vid tillfället för det förra beslutet var 3
stycken nämligen: De ansvarstagande, Tjörns framtid, Sverigedemokraterna.
När nu Alliansen med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna bildat en ny
nomineringsgrupp (låt oss för enkelhetens skull kalla dem de ”grönblåasvarta”) har
majoritets förhållandena ändrats och nyval av nämnder och styrelser borde ske. I så
fall kan man, utan att göra brott mot vare sig lag eller moral, även göra ändringar i
inkallelseordning av ersättare i nämnder och styrelser.
Det står de ”grönblåasvarta” fritt att göra en sådan förändring men det skall ske öppet
och transparant så alla väljare på Tjörn kan se vad beslutet egentligen innebär. Tills
vi fått denna öppenhet från ”grönblåasvarta” och kommunfullmäktiges presidie
motsätter vi oss förändringen.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande Socialdemokraterna och
Björn på Tjörn reserverar sig till förmån för eget yrkande på ett avslag av
ändringsförslaget.”
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§165

Förnyat beslut samt utvärdering av digitala sammanträden för
kommunfullmäktige och nämnder
2020/99
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fortsätta med digitala sammanträden för kommunfullmäktige och nämnder utan
tidsbegränsning.
2. Kostnaderna som uppstår belastar respektive nämnd.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte får någon direkt påverkan eller konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Med anledning av pandemin beslutade kommunfullmäktige att börja med digitala
sammanträden för nämnder och kommunfullmäktige under våren 2020. De digitala
sammanträdena skulle utvärderas efter 6 månader och ett nytt beslut fattas.
Utvärderingen visar att 91 % anser att den totala upplevelsen har varit positiv och
mot bakgrund av detta positiva utfall rekommenderar vi att fortsätta digitala
sammanträden utan tidsbegränsning.
När ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade utskottet att
uppdra åt referensgruppen för digitalisering att säkerställa att alla förtroendevalda
måste ha samma förutsättningar för ett digitalt deltagande.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 204 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 175 den 17 september 2020,
Kommunfullmäktige, § 83 den 14 maj 2020,
Kommunfullmäktige, § 71 den 16 april 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag.
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§166

Redovisning av ej förberedda motioner, oktober 2020
2020/268
Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige skall två gånger varje år få redovisat de motioner som inte har
beretts färdigt. Under den rådande situationen kan inga bestämda datum anges för
när motionerna nedan kommer behandlas av respektive instans.
Följande motioner har inte beretts färdigt i oktober 2020:
Motion om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB
Dnr:
2017/599-252.
Motionär: Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP).
Anmäldes: 2017-10-19.
Status:
Motionen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i november.
Har tidigare avvaktat skolstrukturen.
Motion angående fritidskort för skolungdomar
Dnr:
2018/37-539.
Motionär: Martin Johansson (SD).
Anmäldes: 2018-01-25.
Status:
Återremitterades för komplettering av utredning, behandlas av
kommunstyrelsens arbetsutskott i november.
Motion angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”
Dnr:
2018/427-040.
Anmäldes: 2018-11-01.
Motionär: Socialdemokraternas ledamöter.
Status:
Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige 2020-10-15.
Motion om val av nytt oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Dnr:
2019/39-111.
Anmäldes: 2019-02-21.
Motionär: Gert Kjellberg (TP).
Status:
Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i
november.
Motion om att följa reglementet vid val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Dnr:
2019/78-003.
Anmäldes: 2019-02-21.
Motionär: Rosalie Sanyang (S).
Status:
Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i
november.
Motion angående solceller på offentliga byggnader
Dnr:
2019/173-225.
Anmäldes: 2019-04-17.
Justerandes sign
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Motionär:
Status:

Thord Jansson (SD).
Motionen återremitterades av kommunfullmäktige i avvaktan på svar
kring kommunernas klimatlöften.
Motion avseende åtgärd mot vattenbrist
Dnr:
2019/220-432.
Anmäldes: 2019-05-16.
Motionär: Socialdemokraternas ledamöter.
Status:
Motionen återremitterades av kommunfullmäktige för utredning av
avsaltningslösningar.
Motion om att ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
till 10 % av heltid
Dnr:
2019/231-003.
Anmäldes: 2019-08-29.
Motionär: Gert Kjellberg (TP).
Status:
Motionen har återremitterats av kommunstyrelsen och ska behandlas
av kommunstyrelsens arbetsutskott i november.
Motion om ny kommunjurist för oppositionen
Dnr:
2019/348-029.
Anmäldes: 2020-05-14.
Motionär: Gert Kjellberg (TP).
Status:
Behandlas av kommunfullmäktige 2020-10-15.
Motion om fritidskort för ungdomar
Dnr:
2019/360-539.
Anmäldes: 2019-11-14.
Motionär: Alma Sibrian (V).
Status:
Återremitterades för komplettering av utredning, behandlas av
kommunstyrelsens arbetsutskott i november.
Motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn
Dnr:
2019/361-456.
Anmäldes: 2019-11-14.
Motionär: Rikard Larsson (S).
Status:
Motionen ska behandlas av Tjörns Bostads AB i oktober.
Motion om LSS-verksamhet på Tjörns skolor.
Dnr:
2019/362-725.
Anmäldes: 2019-11-14.
Motionär: Rikard Larsson (S).
Status:
Behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i november.
Motion om entreprenörskap och företagande i skolan.
Dnr:
2019/360-539.
Anmäldes: 2019-11-14.
Motionär: Martin Johansson (SD).
Status:
Motionen behandlas av kommunfullmäktige 2020-10-15.
Motion om solpark.
Dnr:
2019/392-225.
Justerandes sign
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Anmäldes:
Motionär:
Status:

2019-11-14.
Rikard Larsson (S).
Motionen återremitterades av kommunfullmäktige i avvaktan på svar
kring kommunernas klimatlöften.
Motion om energioptimering inom byggnation.
Dnr:
2019/393-225.
Anmäldes: 2019-11-14.
Motionär: Rikard Larsson (S).
Status:
Motionen ska behandlas av Tjörns Bostads AB i oktober
Motion om att nuvarande oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd.
Dnr:
2020/31-009.
Anmäldes: 2020-02-20.
Motionär: Gert Kjellberg (TP).
Status:
Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige
2020-10-15.
Motion om att säkerställa saklighet och rättssäkerhet från upphandlade
advokatfirmor.
Dnr:
2020/37-100.
Anmäldes: 2020-02-20.
Motionär: Gert Kjellberg (TP).
Status:
Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige
2020-10-15.
Motion om att ändra riktlinjer för mutor.
Dnr:
2020/42-003.
Anmäldes: 2020-02-20.
Motionär: Gert Kjellberg (TP).
Status:
Motionen återremitterades av kommunstyrelsen och behandlas av
kommunstyrelsens arbetsutskott i november.
Motion om framtagande av ny äldreplan.
Dnr:
2020/90-730.
Anmäldes: 2020-05-14.
Motionär: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S),
Bert-Inge Nordberg (S).
Status:
Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-1015.
Motion om öppettider i Tjörns kundcenter.
Dnr:
2020/179-109.
Anmäldes: 2020-08-27.
Motionär: Martin Johansson (SD), Rikard Simensen (SD).
Status:
Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-1015.
Motion om byggnation av hyresrätter.
Dnr:
2020/209-231.
Anmäldes: 2020-08-27.
Motionär: Alma Sibrian (V).
Status:
Motionen ska behandlas av Tjörns Bostads AB i oktober.
Motion om insektshotell.
Justerandes sign
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Motionär:
Status:

2020-10-15
2020/210-334.
2020-08-27.
Martin Johansson (SD).
Motionen har behandlats av samhällsbyggnadsnämnden och ska
remitteras till fler instanser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-08
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§167

Bordlagt ärende: Svar på motion från Martin Johansson (SD) om
entreprenörskap och företagande i skolan
2019/375
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande möte.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka entreprenörskap och
långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och
företagande i skolan.
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta:


Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in entreprenörer och
företag så att de kan berätta om sin verksamhet, vilken yrkeskategori de eller
anställda har som krävs.



Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna studiebesök hos många av
våra entreprenörer och företag i STO- regionen, så att dom kan berätta om sin
verksamhet.



Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta entreprenörskapet
bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som krävs med att driva ett företag.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 140 den 17 september 2020,
Kommunfullmäktige, § 128 den 27 augusti 2020,
Kommunstyrelsen, § 67 den 5 mars 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 36 den 20 februari 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07
Motion den 7 november 2019.

Justerandes sign
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§168

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd
2020/31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande
sammanträde.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att nuvarande oppositionsråd
istället ska benämnas majoritetsråd, med följande yrkande:
”Att det berörda kommunalrådet skall benämnas Majoritetsråd.”
Förvaltningen anser att det, mot bakgrund av att Martin Johansson (SD) inte tillhör
något av de partier som utgör styrande majoritet i kommunen, kan anses
missvisande att titulera denne majoritetsråd. Motionen föreslås därför avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 165 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 136 den 20 augusti 2020,
Kommunfullmäktige, § 56 den 20 februari 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28
Motion den 24 januari 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§169

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa saklighet
och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor
2020/37
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande
sammanträde.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge
uppdrag till kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt sakligheten
kan säkerställas rörande advokattjänster.
Förvaltningen anser att det med hänsyn till att kommunen numera hanterar i stort
sett samtliga juridiska ärendena internt saknas anledning att påbörja en utredning
avseende de juridiska tjänster som beställs utifrån. Det föreslås därför att motionen
avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 166 den 3 september 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 137 den 20 augusti 2020,
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28
Motion den 4 februari 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§170

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående
instiftande av pris för ”En hållbar kommun”
2018/427
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande
sammanträde.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
ett eventuellt beslut om att införa ett hållbarhetspris kan få positiva effekter för barn
på lång sikt till följd av att lokala företag och föreningar arbetar för hållbarhet ur ett
socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit
med en motion angående instiftan av pris för ”En hållbar kommun”. Motionen
hanterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 då den återremitterades
för att närmare utreda formerna för ett hållbarhetspris. Med hänvisning till yttrande
från förvaltningen föreslås att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 194 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 162 den 17 september 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En hållbar
kommun”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§171

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist för
oppositionen
2019/348
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande
sammanträde.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har i motion föreslagit att kommunen ska låta utreda behovet av
ytterligare juridisk kompetens i kommunstyrelsens förvaltning. Detta för att
opposition och allmänhet ska kunna få vägledning i juridiska frågor.
Med hänsyn till att kommunen numera har två anställda jurister anser förvaltningen
att det inte föreligger något behov av vidare utredning och föreslår därför att
motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 195 den 1 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 165 den 17 september 2020,
Kommunfullmäktige, § 87 den 15 maj 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02
Motion den 23 oktober 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§172

Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om hur
många laddstolpar som installerats i kommunal regi
2020/260
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan behandlas på nästkommande sammanträde.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Lars Carlsson (M) om hur många laddstolpar som installerats i
kommunal regi. På grund av Lars Carlssons (M) frånvaro behandlas frågan på
nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag
Fråga den 7 oktober 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§173

Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till Tjörns Bostads ABs
styrelseordförande Magne Hallberg (KD) om hur många solceller
TBAB installerat från 2017 och framåt
2020/259
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har ställt en fråga till Tjörns Bostads ABs
styrelseordförande Magne Hallberg (KD) om hur många solceller TBAB installerat
från 2017 och framåt:
”Sverigedemokraterna vill att Tjörns kommun installerar solceller på kommunens
alla offentliga byggnader. I Tjörns Bostads AB’s remissvar så kunde man läsa att
dem har installerat solceller/solfångare i nybyggnationer av bostäder och
verksamhetslokaler sedan 2017.
Min fråga:
Hur många solceller har Tjörns Bostads AB installerat i bostäder och
verksamhetslokaler sedan 2017 till dags dato.”
Beslutsunderlag
Fråga den 7 oktober 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§174

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att be
fastighetsägare inom kommunala VA-områden, som fått sitt
dricksvatten från Stenungsunds kommun, om ursäkt för
bevattningsförbudet som infördes juli 2019
2019/365
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att be fastighetsägare inom
kommunala VA-områden, som fått sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun,
om ursäkt för bevattningsförbudet som infördes juli 2019, med följande yrkande:
”Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om tillse att dess ordförande författar ett brev
med ursäkt till de fastighetsägare som trots dricksvatten leverans från en annan
kommun ändå omfattades av bevattningsförbud under 2019.”
Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§175

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om ändring av
riktlinjer för flaggning
2020/267
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om ändring av riktlinjer för
flaggning, med följande yrkande:
”Att kommunfullmäktige ändrar i kommunens flaggningsschema att övergå till att
hissa den svenska nationalvimpeln på daglig basis utanför kommunhuset.
Att kommunfullmäktige beslutar att Sveriges nationalflagga skall vaja på
kommunens flaggstänger på Nordens dag den 23 mars.
https://gbgbohuslan.norden.se/
Att kommunfullmäktige ändrar och övergår till ett nytt flaggningsschema (se nedan)
utöver andra flaggningsdagar:
När ingen särskild flaggning skall följande förslag på flaggningsschema råda:
Vid kommunhuset Skärhamn (ståendes med ryggen mot byggnaden)
1 januari - 31 december
Stång l: Nationvimpel
Stång 2: kommunflaggan
Stång 3: Säker och trygg-flaggan
Stång 4: EU-flaggan
Stång 5: Tourist info-flaggan
Stång 6: Nationvimpel
Vimpel kan vara hissad dygnet runt, dock inte samtidigt med flaggan. Det blå fältet
ska vara vänt uppåt.
Att kommunfullmäktige även ändrar i dokumentet riktlinjerna för flaggning, att
föreningsflaggor får hissas vid speciella fall utanför kommunhuset.”
Beslutsunderlag
Motion den 8 oktober 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§176

Anmälan av motion från Benny Halldin (S) om utredning för att
förbättra möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar
2020/263
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion om utredning för att förbättra
möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar, enligt följande:
”Tjörns kommun har betalat åtskilliga miljoner i fallskärmar när ledande chefer
tvingats sluta sina arbeten.
För att minska dessa kostnader och på sikt skapa en bättre arbetsmiljö för våra
medarbetare inom kommunen behöver en opartisk utredning genomföras för att
klarlägga vilka förbättringspunkter som finns.
Utredningen behöver åtminstone belysa:
 Hur vår rekryteringsprocess ser ut.
 Hur samspelet mellan ledande politiker och chefstjänstemän fungerar.
 Hur arbetssituationen för våra chefstjänstemän ser ut.
 Hur de fortlöpande utvärderingarna av chefstjänstemän och ledande politiker
fungerar.
 Hur beslut om avveckling av chefstjänstemän går till.
Vi föreslår:
att Kommunfullmäktige tillsätter en utredning med mål enligt ovan.
att utredningen avrapporteras till Kommunfullmäktige under 2020.”
Beslutsunderlag
Motion den 8 oktober 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§177

Anmälan av interpellation från Rikard Larsson (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om
moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i Tjörns Hamnar AB
2020/264
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om moderbolagets uttalande om tillsättning av VD
i Tjörns Hamnar AB.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande:
”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut
2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande
Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag,
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument.
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget
endast framhävt som sekundärt i aktuella frågan.
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen.
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda,
oavsett befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har
genomförts på ett korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse
rekryteringsprocess för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt
skadligt mot den rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som
ankommer på en verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kring bolagets framtida roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen
väl känner till och är ännu en anledning till varför styrelsens beslut anses vara
felaktigt och direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet.”
Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Hur tänker du som kommunstyrelsens ordförande hantera att Tjörns Hamnars
styrelse agerat ”direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet”?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 1 oktober 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§178

Anmälan av interpellation från Rikard Larsson (S) ställd till Tjörns
Hamnar ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M) om
moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i Tjörns Hamnar AB
2020/265
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till Tjörns Hamnar ABs
styrelseordförande Bo Bertelsen (M) om moderbolagets uttalande om tillsättning av
VD i Tjörns Hamnar AB.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande:
”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut
2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande
Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag,
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument.
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget endast
framhävt som sekundärt i aktuella frågan.
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen.
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, oavsett
befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har genomförts på ett
korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse rekryteringsprocess
för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt skadligt mot den
rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som ankommer på en
verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet kring bolagets
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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framtida roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen väl känner till
och är ännu en anledning till varför styrelsens beslut anses vara felaktigt och direkt
oansvarigt gentemot koncernen som helhet.”
Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Tycker du likadant, som kommunstyrelsens ordförande, att Tjörns Hamnars
styrelse agerat ”direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet”?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 1 oktober 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§179

Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om
användningen av timvikarier
2020/266
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till socialnämndens
ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om användningen av timvikarier.
Interpellationens innehåll
”Vi i Vänsterpartiet är nu angelägna om att få svar på följande frågor och kunna ha
en konstruktiv debatt mot ökad anställningstrygghet.
Hur stor är användningen av timvikarier i kommunens samtliga verksamheter? Hur
stor är den ekonomiska besparingen på användningen av timvikarier? Hur ser
ansvariga politiker/tjänstepersoner på följder av användningen?
I media har många varit kritiska då man såg att timvikarier istället för anställda var
en bidragande orsak till att covid 19 kom in på äldreboendena. Skedde detta inom
Tjörns kommun och hur ser i så fall ansvarig politiker på detta?
Att vara timvikarie innebär en stor otrygghet och stora svårigheter att själv planera
sitt liv och sin tid. Finns det någon plan för att komma ifrån denna utnyttjande form
av anställning?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 5 oktober 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§180

Strandstädarna i Bohuslän - Verksamhetsberättelse 2019/2020
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen och riktar ett stort tack till
Strandstädarna i Bohuslän för deras förtjänstfulla arbete som håller våra stränder
rena och i gott skick.
Sammanfattning
Strandstädarna i Bohusläns presenterar sin verksamhetsberättelse 2019/2020 för
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§181

Information om Svenskt näringslivs företagsrankning
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning
Näringslivsstrateg Anna Aldegren informerar kommunfullmäktige om Tjörns
kommuns resultat och placering i Svenskt näringslivs företagsrankning. Tjörn
placerar sig på plats 205 av 290, en försämring från föregående år.
Kommunfullmäktige informeras om vilka delar där Tjörns kommun gör bra ifrån
sig; trygghet och andel företagare, såväl som vilka delar kommunen gör mindre bra
ifrån sig; service och attityder.

Justerandes sign
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44

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-15

§182

Information om socialnämndens verksamhetsområden med
anledning av covid-19-pandemin
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning
Socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) informerar
kommunfullmäktige om hur verksamheten har bedrivits under covid-19-pandemin,
såväl under besöksförbuden som efter upphävandet den 1 oktober. Fullmäktige tar
även del av aktuell statistik över antal smittade i verksamheten:
8 personer är bekräftat positiva för covid-19 i socialnämndens verksamheter totalt,
varav:
- 2 personer på särskilt boende
- 6 personer i hemtjänst
- 4 personer är avlidna, varav:
- 1 person på säbo, 3 personer i hemtjänst,
- 2 av dessa personer avled på sjukhus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§183

För kännedom: Aktuella domar
Beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att information om aktuella domar har
lämnats.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige informeras om aktuella domar som inkommit till
kommunstyrelsen. Vid dagens sammanträde föreligger redovisning enligt följande:
Dom i mål 15471-19 avseende kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 272
avseende motion som inte fick väckas
Överklagat beslut
Kommunfullmäktige i Tjörns kommun beslut 2019-11-14, § 272:
Kommunfullmäktige i Tjörns kommun beslutade den 14 november 2019 att
Gert Kjellbergs motion, om att be fastighetsägare inom kommunala VAområden
som fått sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun om ursäkt
för bevattningsförbudet som infördes i juli 2019, inte fick väckas.
Förvaltningsrättens avgörande:
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§184

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S)
2020/208
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Christer Ekman (S) till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Anna-Margareta Haglund (-) fd (M) har entledigats från uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 97 den 11 juni 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Christer Ekman (S) som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Justerandes sign
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§185

Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om hur långt arbetet kommit med
att införa ridvägar inom kommunens regi
2020/261
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (L) om hur långt arbetet kommit med att införa ridvägar inom kommunens
regi:
”Sverigedemokraternas motion om införa ridvägar inom kommunal regi besvarades
2019 med att det skulle planeras in i kommunens budgetarbete.
Min fråga:
Hur långt har arbetet kommit med att införa ridvägar inom kommunens regi?”
Beslutsunderlag
Fråga den 7 oktober 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§186

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om bohuslänsk
klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö
2020/272
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om bohuslänsk klassisk arkitektur
och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö med följande yrkande:
”Att Tjörns kommun aktivt ska arbeta för att vid nybyggnation ska särskilt beakta
och främja en mer klassisk arkitektur enligt motionens intentioner.
Att Tjörns kommun skall medverka till att kulturhistoriska och estetiska värden i
befintliga miljöer tas tillvara och förstärks samt att intresset för hög kvalitet inom
arkitektur och formgivning stärks.”
Beslutsunderlag
Motion den 9 oktober 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-15

§187

Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till socialnämndens
ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om socialnämndens arbete
kopplat till missbruk
2020/274
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande Gun
Alexandersson Malm (L) om socialnämndens arbete kopplat till missbruk:
”Vi kunde läsa i lokaltidningen om oro för ökat missbruk bland unga på Tjörn
Min fråga:
Hur arbetar ni i socialnämnden med missbrukarproblematiken idag.”
Beslutsunderlag
Fråga den 9 oktober 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-15

§188

Entledigande av Ann-Britt Svedberg från uppdraget som
styrelseledamot i SOLTAK AB
2020/276
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Ann-Britt Svedberg från uppdraget som
styrelseledamot i SOLTAK AB.
Sammanfattning
Ann-Britt Svedberg ska vid dagens sammanträde entledigas från uppdraget som
styrelseledamot i SOLTAK AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-15

§189

Entledigande av Ann-Britt Svedberg från uppdraget som
representant i Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut
2020/277
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Ann-Britt Svedberg från uppdraget som representant
i Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut.
Sammanfattning
Ann-Britt Svedberg ska vid dagens sammanträde entledigas från uppdraget som
representant i Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg
1
§ 155

Ledamöter

närv ej tjg x
ej närv

–

1. Bo Bertelsen

(m)

1

2. Lars Carlsson

(m)

-

3. Susanne Landgren

(m)

4. Anders G Högmark

(m)

Ja

Nej

Avst

Ja

1 (2)
§ 161
Nej

§ 164 (1)
Avst

Ja

Nej

Avst

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

1

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

1

1

1

1

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

1

1

8. Kerstin Möller

1

1

1

1

(-) fd (m)

Robert Johansson

(m)

-

Yvonne Andersson

(m)

1

Daniel Magnusson

(m)

-

Filip Andersson

(m)

-

9. Robert Bull

(v) fd (c)

1

1

1

-

10. Georg Strömbom

(c)

1 (from § 154)

1

1

1

Frank Holvik

(c)

1

1

1

1

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

1

1

1

1

12. Benita Nilsson

(l)

1

1

1

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

1

1

1

15. Inga-Lill Hast

(l)

1

1

1

1

16. Peter Andersson

(l)

-

Ewa-Lena Svensson

(l)

-

Lennart Rosén

(l)

1

1

1

1

Hans Kristensson

(l)

X

(kd)

1

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

1

19. Rolf Persson

(kd)

1

1

1

1

Dan Gustafsson

(kd)

-

Jörgen Myrberg

(kd)

X

20. Benny Andersson

(s)

-

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1

1

1

17. Magne Hallberg

53

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 155

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 161

Avst

Ja

Nej

§ 164 (1)
Avst

Ja

Nej

Avst

24. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1 (from § 154)

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

1

1

1

1

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

1

1

1

1

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

1 (tom § 153)

1

1

1

Helena Jonsson

(s)

-

29. Alma Janeth Sibrian (v)

-

30. Tuula Visala Karlsson (v)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Thomas Collberg

(v)

1

vakant

(v)

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)
32. Anna Wängborg

1

(mp)

-

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

Elisabeth Halvors (mp)

1

1

1

1

33. Martin Johansson

(sd)

1

1

1

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

1

1

1

Zaid Liveland

(sd)

X

Jenn Johansson

(sd)

-

37. Gert Kjellberg

(tp)

1

1

1

1

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

1

1

1

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

1

1

1

40. Andreas Hansson

(tp)

1

1

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

1

1

1

1

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

X

Christofer Nicklasson

(tp)

X

Summa:

41

24

17
54

0

36

5

0

14

5

22

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg
1
§ 164 (2)

Ledamöter

1 (2)

närv ej tjg x
ej närv

–

Ja

Nej

1. Bo Bertelsen

(m)

1

2. Lars Carlsson

(m)

-

3. Susanne Landgren

(m)

1

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

1

1

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

8. Kerstin Möller

1

1

(-) fd (m)

Robert Johansson

(m)

-

Yvonne Andersson

(m)

1

Daniel Magnusson

(m)

-

Filip Andersson

(m)

-

9. Robert Bull

(v) fd (c)

1

1

-

10. Georg Strömbom

(c)

1 (from § 154)

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

(l)

1

1

16. Peter Andersson

(l)

-

Ewa-Lena Svensson

(l)

-

Lennart Rosén

(l)

1

Hans Kristensson

(l)

X

(kd)

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

19. Rolf Persson

(kd)

1

1

Dan Gustafsson

(kd)

-

Jörgen Myrberg

(kd)

X

20. Benny Andersson

(s)

-

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1

17. Magne Hallberg

1
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Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 164 (2)

närv ej tjg x

Ja

Nej

24. Benny Halldin

(s)

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1 (from § 154)

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

27. Annica Johansson

(s)

1

1

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

Anette Johannessen

(s)

1

1

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

1 (tom § 153)

Helena Jonsson

(s)

-

29. Alma Janeth Sibrian (v)

-

30. Tuula Visala Karlsson (v)

1

1
1

Thomas Collberg

(v)

1

vakant

(v)

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)
32. Anna Wängborg

1

1

-

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

Elisabeth Halvors (mp)

1

1

33. Martin Johansson

(sd)

1

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

1

Zaid Liveland

(sd)

X

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)

X

Christofer Nicklasson

(tp)

X

41

Avst

1

(mp)

Summa:

2 (2)

22

19
56

0

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

