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§191

Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Susanne Landgren (M) och Rikard Larsson
(S) att tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§192

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

-

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) m.fl. om
kameraövervakning
Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) m.fl. om förbättrat
företagsklimat och ökat företagande
Begäran om entledigande från Elisabeth Halvors (-) fd (MP) från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Begäran om entledigande från Catharina Schönbäck (V) från
uppdragen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i
valberedningen och som ersättarrepresentant i Stiftelsen
Säbygården
Begäran om entledigande från Tuula Visala Karlsson (V) från
uppdraget som ersättare i valnämnden
Begäran om entledigande från Jan Josefsson (V) från uppdraget som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (V)
Val av ersättare i valnämnden (V)

Utgår:
-

Bordlagt ärende: Svar på motion från Martin Johansson (SD) om
entreprenörskap och företagande i skolan
Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om hur
många laddstolpar som installerats i kommunal regi

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska göra följande
tillägg till dagordningen:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-

-

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) om
opartiskhet
Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) om
förskola i Skärhamn

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige ej ska
göra tillägg till dagordningen i enlighet med Benny Halldins (S) förslag,
med hänvisning till att kommunfullmäktige vid sammanträde
2020-06-11/§111 beslutat att en interpellation ej får ställas till
kommunfullmäktiges ordförande.
Beslutsgång 1
I kommunallagen (2017:725) 5 kap. 62 § anges att fullmäktige beslutar
utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.
Ordförande frågar fullmäktige om den först angivna interpellationen,
om opartiskhet, får ställas eller ej och finner att den ej får ställas.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för att interpellationen inte ska få ställas.
Nej-röst för att interpellationen ska få ställas.
Omröstningsresultat
21 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
20 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Interpellationen får inte ställas.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar fullmäktige om den andra angivna interpellationen,
om förskola i Skärhamn, får ställas eller ej och finner att den ej får
ställas. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för att interpellationen inte ska få ställas.
Nej-röst för att interpellationen ska få ställas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Interpellationen får inte ställas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§193

Förnyat beslut: Tjörns kommuns delårsbokslut per
augusti 2020
2020/233
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2020.
2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15, § 155:
”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 Benny
Halldins (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 Covid19 pandemin då framförallt skatteintäkterna är svåra att
prognostisera.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
Med anledning av att revisorernas utlåtande om delårsbokslut per
augusti 2020 ej hade tillställts fullmäktiges ledamöter vid beslutet
har ärendet aktualiserats för ett förnyat beslut.
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
Den kommunala revisionens utlåtande om delårsbokslut per
augusti 2020
Översiktlig granskning av delårsbokslut per augusti 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Benny Halldin (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.
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
Benny Halldins (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gun Alexandersson
Malms (L) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunfullmäktige

§194

Fastställande av skattesats 2021
2020/136
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Skattesatsen i Tjörns kommun förblir oförändrad för 2021 och
fastställs till 21,71 kr per skattekrona.
2. Uppdra förvaltningen att ta fram underlag för beslut om
resultatutjämningsreserv (RUR), senast i samband med beslut
om årsredovisningen.
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 kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för det följande året.
Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.
Om budgeten av särskilda skäl inte kan fastställas före november
månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom
denna tid.
Vid kommunfullmäktiges antagande av budget 2021 och
preliminära budget 2022-2023 samt antagande av
investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2025, beslutades det att
den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun för 2021 skulle
fastställas senare under året, senast per 2020-11-30.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 221 den 29 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 209 den 15 oktober 2020,
Kommunfullmäktige, § 105 den 11 juni 2020.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-05.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägg att uppdra
förvaltningen att ta fram ett underlag för beslut om
resultatutjämningsreserv (RUR), senast i samband med beslut om
årsredovisningen.
Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Benny Halldin (S) och Rikard
Simensen (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Björn Möllers
(-) fd (M) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§195

Partistöd för 2021
2020/241
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2021 ska utbetalas
enligt nedanstående.
Socialdemokraterna 146 976 kr
Moderaterna

131 756 kr

Liberalerna

101 317 kr

Tjörnpartiet

86 098 kr

Sverigedemokraterna 70 878 kr
Kristdemokraterna

55 659 kr

Centerpartiet

40 439 kr

Miljöpartiet

40 439 kr

Vänsterpartiet

40 439 kr

Sammanfattning
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige
årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet.
Det totala partistödet uppgår till 15 x prisbasbeloppet (47 600 för
2021) och reduceras med grundstödet på 10 000 kronor per parti
och år. Resterande belopp, mandatstödet, fördelas därefter med
totala antalet mandat i kommunfullmäktige.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 220 den 29 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 208 den 15 oktober 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-16.
Justerandes sign

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§196

Indexuppräkning av Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbunds taxa gällande
myndighetsutövning 2021
2020/223
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta räddningstjänstförbundets myndighetstaxa som ska gälla från

och med 2021-01-01.
2. Räddningstjänstförbundet för varje kalenderår får besluta om att
justera taxan med SKRs oktoberpublicering av prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
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
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund utför de flesta uppgifter
som åligger medlemskommunerna enligt lagen om skydd mot
olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. För de
delar som utgör myndighetsutövning ska medlemskommunerna
anta taxor gällande myndighetsutövningen.
Den nu gällande taxan behöver revideras då ett av de använda
indexen publiceras så sent på året att taxan inte blir klar till
årsskiftet. Indexen KPI och AKI kommer att ersättas med
prisindex för kommunalverksamhet, PKV. Gällande taxa för 2020
har räknats upp med PKV och ger en taxa som avses börja gälla
från 2021-01-01.
Underlag och förslag till taxa finns beskrivet i bilaga Förslag till
taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om
brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 230 den 29 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 218 den 15 oktober 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-28,
Direktionens beslut ang indexuppräkning av Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbunds taxa gällande myndighetsutövning,
2020-08-26 § 55,
Förslag till taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor
(LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§197

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för
vård och omsorg kvartal 2 2020
2020/249
Beslut
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att information om
rapporten lämnats.
Barnkonventionen
Socialnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn
Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 2 2020 av ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS.
Kommunen hade 14 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde
följande:
-

Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2018-12-28 (beslutet
verkställt men verkställigheten avbröts 2019-05-01)
Kontaktperson enligt SoL, beslutsdatum 2019-10-28
Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-18
Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-19
Hemtjänst enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-26
9 beslut om dagverksamhet/sysselsättning enligt SoL, där
besluten verkställts men verkställigheten avbrutits 2020-03-12.

Kommunen hade även ett ärende att rapportera in som gällde
särskilt boende för äldre enligt SoL, där ärendet avslutats av
annan anledning.
Fördelning för kön: 4 man, 11 kvinna.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 231 den 29 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 219 den 15 oktober 2020,
Socialnämnden, § 193 den 23 september 2020.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från socialförvaltning, 2020-09-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§198

Investeringsmedel för motionsspåret i Skärhamn
2020/248
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tidigarelägga genomförandet av motionsspår i Skärhamn till
2021.
2. Finansiering av investeringen sker inom ramen för den totala
investeringsbudgeten.
3. Driftskonsekvens av investeringen finansieras ur medel för
driftskonsekvenser av investeringar.
Barnkonventionen
Barn och unga är viktiga målgrupper för motionsspåret i
Skärhamn, både under skoltid och fritid.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut om investeringsbudget för år
2020-2024 beslutat att anlägga ett motionsspår i Skärhamn under
år 2020-2021. I senaste beslutet om investeringsbudget för år 20212025 har motionsspåret i Skärhamn senarelagts till 2022-2023.
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån det första beslutet tagit
beslut om starttillstånd och arbetet med motionsspåret har startat.
För att det pågående anläggandet av motionsspåret inte ska
behöva avbrytas begär kultur- och fritidsnämnden i sitt beslut från
2020-06-08 §57 att medel på nytt avsätts för ändamålet 2021. Det
skulle innebära att arbetet med motionsspåret kan fortsätta och
färdigställas enligt plan.
Förslag till finansiering av investeringen är att det tas inom ramen
för kommunstyrelsens investeringsbudget, där det bland annat
finns anslag för oförutsedda investeringar. Driftskonsekvens
finansieras ur medel för driftskonsekvenser av investeringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 232 den 29 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221 den 15 oktober 2020,
Kommunfullmäktige, § 105 den 11 juni 2020,
Kultur- och fritidsnämnden, § 57 2020-06-08,
Kommunfullmäktiges beslut 2019-16-13, 2019-06-18 och 2019-0829, § 172.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-05.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benita Nilsson (L), Rikard Simensen (SD), Frank Holvik (C), Thomas
Collberg (V) och Jenn Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige
ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Rosalie Sanyang (S), Benny Andersson (S) och Gert Kjellberg (TP)
föreslår att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Benita Nilssons (L) med
fleras förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§199

Ändring av VA-taxa samt Riktlinjer för VA-anslutning
utanför verksamhetsområdet för Tjörns kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
2020/251
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i enlighet
med Rikard Larssons (S) förslag med följande motivering:
Det förslag till beslut som ligger till grund för en ny VA-taxa
kommer att innebära att ca. 10 miljoner av de 18 miljoner i skuld
som VA-kollektivet har till kommunen inte kommer att
återbetalas. Med hänvisning till detta vill jag yrka på att en
återremiss skall klargöra vilka konsekvenser detta bortfall
kommer att få för kommunens fortsatta budget, och från vilka
konton/nämnd som dessa pengar skall tas från eller belasta.
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
Kommunens VA-verksamhet redovisar återkommande underskott
och uppvisar idag ett negativt eget kapital. För att förhindra
ytterligare underskott samt för att kompensera för tidigare
underskott krävs en höjning av VA-taxans brukningsavgifter.
I syfte att förbättra va-verksamhetens ekonomi görs även en
ändring av kommunens Riktlinjer för VA-anslutning utanför
verksamhetsområdet för Tjörns kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Detta genom att nu gällande rabatt för
exploatörer tas bort.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 227 den 29 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 215 den 15 oktober 2020,
Samhällsbyggnadsnämnden § 257 den 30 september 2020.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07,
VA-taxa 2020,
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för
Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen,
Analys på resultat 2020-2025.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera
ärendet då det förslag till beslut som ligger till grund för en ny VA-taxa
kommer att innebära att ca. 10 miljoner av de 18 miljoner i skuld som
VA-kollektivet har till kommunen inte kommer att återbetalas. Med
hänvisning till detta vill jag yrka på att en återremiss skall klargöra
vilka konsekvenser detta bortfall kommer att få för kommunens
fortsatta budget, och från vilka konton/nämnd som dessa pengar skall
tas från eller belasta.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
förslag om beslut om höjning av fasta och rörliga avgifter. Vidare
föreslås fullmäktige besluta att införa en serviceavgift för att
tillhandahålla processvattentjänsten om en årlig serviceavgift om
1.85 miljoner kronor per anslutning för processvatten till det
allmänna reningsverket och denna avgift tilläggas utöver de
rörliga avgifterna för processvattenmottagningen. VA-taxan ska i
övrigt vara oförändrad.
Lars Carlsson (M), Peter Andersson (L), Bo Bertelsen (M), Martin
Johansen (L), Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunfullmäktige

§200

Antagande av nya lokala avfallsföreskrifter för Tjörns
kommun
2020/149
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1
2

Anta upprättat förslag 2020-10-02 till föreskrifter för
avfallshantering.
Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare
föreskrifter upphör att gälla.

Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns
barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får
konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till nya
föreskrifter för avfallshantering.
Föreskrifterna baseras på den mall som Avfall Sverige och SKR
gemensamt tagit fram. Viss anpassning har gjorts utifrån
kommunens särskilda förutsättningar och befintliga system.
De nya förskrifterna skiljer sig från tidigare föreskrifter genom att
en del av den information som tidigare lämnades i föreskrifterna
nu lämnas på annat sätt, t.ex. genom direktkontakt med kunderna
och information på kommunens webbplats. Det blir därmed
möjligt för kommunen att göra mindre justeringar på ett
smidigare sätt.
De nya föreskrifterna är även tydligare utformade i vissa delar och
lämnar därigenom mindre tolkningsutrymme i vissa frågor, t.ex.
avseende hämtställe, dragväg och transportväg.

Justerandes sign
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Tydligare hänvisningar har även gjorts avseende verksamheter
och företag vid Återvinningscentralen samt hur avgifter för
avfallshanteringen tas ut.
Förvaltningen har kompletterat samhällsbyggnadsnämndens
förslag med uppdateringar av laghänvisningar och även gjort
vissa redaktionella och språkliga förändringar.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 224 den 29 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 212 den 15 oktober 2020,
Samhällsbyggnadsnämnden § 75 den 11 mars 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07,
Reviderat förslag till föreskrifter för avfallshantering,
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till föreskrifter för avfallshantering,
Nuvarande föreskrifter.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) och Rikard Larsson (S) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§201

Antagande av avfallsplan Göteborgsregionen minskar
avfallet - avfallsplan för 13 kommuner till 2030
2020/240
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1
2

Anta avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan
för tretton kommuner till 2030”.
Avfallsplanen träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare
avfallsplan upphör att gälla.

Barnkonventionen
Antagandet av avfallsplan förväntas ha positiv påverkan för barn
eftersom det medför att avfall tas om hand på ett bra sätt i
kommunen.
Sammanfattning
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning
som består av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen
ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.
Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt
arbetet fram förslag till avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar
avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030”. Planen har
antagits av Göteborgsregionens kommunalförbund och
medlemskommunerna ges nu möjlighet att anta avfallsplanen som
sin egen.
Avfallsplanen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 då tidigare
avfallsplan upphör att gälla.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 225 den 29 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 213 den 15 oktober 2020,
Samhällsbyggnadsnämnden § 247, den 16 september 2020.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-08,
Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton
kommuner till 2030,
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltingen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§202

Antagande av avfallstaxa
2019/431
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till
avfallstaxa, utan indexreglering av avgifterna i taxan.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns
barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får
konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till reviderad
avfallstaxa. Detta då det tidigare förslaget – som
kommunstyrelsen fattat beslut om i mars 2020 – saknat nödvändig
reglering i vissa delar. Genom de föreslagna ändringarna kommer
dessa brister att rättas till.
Avfallsverksamheten fortsätter att uppvisa överskott. Någon
uppräkning av avgifterna i taxan enligt index bör därför inte
göras.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 226 den 29 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 214 den 15 oktober 2020,
Samhällsbyggnadsnämnden § 176 den 10 juni 2020,
Kommunstyrelsen § 70 den 5 mars 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39 den 20 februari 2020,
Samhällsbyggnadsnämnden § 336 den 4 december 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-04,
Avfallstaxa,
Avfallstaxa - samhällsbyggnadsförvaltningen med
gulmarkeringar,
Förvaltningens tjänsteutlåtande den 30 januari 2020,
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande den 3 juni 2020.
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Björn Möller (-) fd (M) och Gun Alexandersson
Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§203

Nytt verksamhetsområde: spillvattenavlopp för
fastigheter i Ängeviken
2020/254
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt verksamhetsområde
för spillvattenavlopp i Ängeviken enligt karta över
verksamhetsområde (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) och
förteckning av omfattade fastigheter (bilaga 2 till
tjänsteutlåtandet).
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 arbetar för att överta ansvaret för VAförsörjningen från ett antal samfällighetsföreningar som ett led i
fullgörandet av kommunens skyldighet enligt lag om allmänna
vattentjänster.
Det aktuella beslutet gäller övertagande av Ängevikens
samfällighetsförenings spillvattenavloppsanläggning och
tillhörande ledningar enligt bilaga 1 och 2.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 228 den 29 oktober 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 216 den 15 oktober 2020,
Samhällsbyggnadsnämnden § 210 den 26 augusti 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07,
Karta över verksamhetsområde, bilaga 1,
Förteckning över fastigheter som omfattas, bilaga 2.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera
ärendet för att utreda hur anslutningsavgifterna har hanterats.
Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande ställer Gert Kjellbergs (TP) förslag mot kommunstyrelsens.
Kommunstyrelsens förslag väljs.
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§204

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril
Esbjörnsson (TP) om serviceavgift för
processvattenhantering
2020/283
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion
om serviceavgift för processvattenhantering med följande yrkande:
”1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse
att ett förslag på beslut rörande en serviceavgift för
processvattentjänsten om ca 1.8 miljoner tas fram och att avgiften skall
vara tillräcklig för att verksamheten skall bli kostnadsneutral.
2. Kommunstyrelsen skall skyndsamt bereda ärendet och så fullmäktige
kan ta beslut i frågan senast jan-2021.”
Beslutsunderlag
Motion den 20 oktober 2020.
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§205

Anmälan av motion från Robert Bull (V) fd (C) om en
säkrare trafiksituation för barn och vuxna vid
Häggvallskolan
2020/304
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Robert Bull (V) fd (C) har lämnat in en motion om en säkrare
trafiksituation för barn och vuxna vid Häggvallsskolan, med följande
yrkande:
”Att kommunfullmäktige ställer medel till förfogande och för att kunna
genomföra åtgärder för en förbättrar trafiksituation vid
Häggvallskolans infart och vid övergången från gångbanan till Ica
Nära, Häggvall.
Att kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
genomföra åtgärder för en förbättrad trafiksituation vid
Häggvallskolans infart och vid övergången från gångbanan till Ica
Nära, Häggvall.”
Beslutsunderlag
Motion den 3 november 2020.
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§206

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunnemar
Olsson (L) om förskola i Skärhamn
2020/311
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om förskola i
Skärhamn.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att;
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och
utbildningsnämndens begäran.”
Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne
Hallberg en interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i
väntan på skolutredningen.”
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts
sig över kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under
kommunfullmäktiges möte.
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades
har inget nytt beslut fattats i kommunfullmäktige.
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020
gavs besked att arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman
utan av en politisk nivå.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
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1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut?
2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av
förskolan i Skärhamn?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 2 november 2020.
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§207

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
Tjörns Bostads ABs styrelseordförande Magne Hallberg
(KD) om förskola i Skärhamn
2020/312
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till Tjörns
Bostads ABs styrelseordförande Magne Hallberg (KD) om förskola i
Skärhamn.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att;
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och
utbildningsnämndens begäran.”
Den 11 juni 2020 besvarade du en interpellation att ”Projekteringen av
förskolan är stoppad i väntan på skolutredningen.”
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts
sig över kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under
kommunfullmäktiges möte.
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades
har inget nytt beslut fattats i kommunfullmäktige.
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober gavs
besked att arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman utan av
en politisk nivå.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut?
Justerandes sign
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2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av
förskolan i Skärhamn?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 2 november 2020.
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§208

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om
förskola i Skärhamn
2020/313
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om förskola i
Skärhamn.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att;
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och
utbildningsnämndens begäran.”
Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne
Hallberg en interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i
väntan på skolutredningen.”
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts
sig över kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under
kommunfullmäktiges möte.
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades
har inget nytt beslut fattats i kommunfullmäktige.
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020
gavs besked att arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman
utan av en politisk nivå.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
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1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut?
2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av
förskolan i Skärhamn?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 2 november 2020.
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§209

Anmälan av interpellation från Robert Bull (V) fd (C)
ställd till socialnämndens ordförande Gun
Alexandersson Malm (L) om lågtröskelboende i
kommunen
2020/324
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Robert Bull (V) fd (C) har lämnat in en interpellation ställd till
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om
lågtröskelboende i kommunen.
Interpellationens innehåll
”Behov av ett lågtröskelboende i kommunen:
Denna boendeform behövs för klienter i kommunen som oftast både
har psykiatrisk eller/och missbruksproblematik. Dessa personer har
oftast straffat ut sig i den ordinarie bostadskön hos kommunens egna
bostadsbolag, TBAB. De har varit föremål för olika vräkningar på
grund av misskötsel, uteblivna inbetalningar av hyror, skadegörelse
skapat otrygghet hos andra hyresgäster kriminell verksamhet med
mera. Behoven av någon slags boendeform kvarstår. Oftast kan de
"sköta" sig kortare perioder för att sedan accelerera i sitt missbruk
beteende eller negativ utåtagerande utifrån sin psykiska ohälsa.
Socialtjänsten ansvar i stora drag är att de måste erbjudas tak över
huvudet i någon form.
Fram till 2013 hade Tjörns kommun ett sådant boende inhyst i den så
kallade "Läkarvillan" i Kållekärr.
Denna stängdes per omgående av räddningstjänsten med anledning av
brandrisken. Boendet var då inte bemannat med personal vilket också
var ett krav från räddningstjänsten.
Dessa klienter ingår inom olika enheters ansvarområden. Dels inom
vuxenenheten som per definition arbetar med vuxna med ovanstående
Justerandes sign
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problematik. Dels arbetar försörjningsstöds enheten med samma
målgrupp. Då handlar det om att klienterna kanske just då ej är aktuella
inom vuxengruppen men att de ändå kommer till mottaget pga.
hemlöshet.
I dagsläget har vi i ca 4–5 personer som behöver denna insats. Dessa 4–
5 personer är aktuella för bistånd till egen försörjning.
Kostnader:
Min bedömning är att man får självfallet titta närmare på, utifrån ett
ekonomiskt perspektiv i att bedriva ett lågtröskelboende i kommunen
är följande:
Minst två-tre årsarbetande med utbildning i beroende/psykiatri, gärna
någon form av beteendevetare. Kostnad 1–1,5 miljoner kr/året.
Hyra för boendet. Här är oklart vad som finns i kommunen.
Bil dator, telefoni, kontor ca: 200.000-300.000 kr/år.
Tillsyn på kvällar och helger av vaktbolag. oklart med kostnaden.
Möblera lägenheterna med möbler och andra husgeråd, oklar kostnad.
Samt andra kostnader som vatten, sophantering, buffert för reparation
m.m
Min fråga blir med beskriven bakgrund:
Har Socialnämnden några planer att tillgodose denna grupp med ett
boende?
Beslutsunderlag
Interpellation den 18 november 2020.
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§210

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) m.fl. om
kameraövervakning
2020/325
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD), Rikard Simensen (SD) och
Christer Olsson (SD) har lämnat in en motion om kameraövervakning,
med följande yrkande:
”Att utreda vilka områden i kommunen som är mest utsatta för
kriminell aktivitet.
Att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera kameraövervakning i
områden som utredningen anser särskilt drabbade.
Att med säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell
hantering av insamlat material och en lämplig övervakningscentral
Att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess
konsekvenser.”
Beslutsunderlag
Motion den 18 november 2020.
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§211

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) m.fl. om
förbättrat företagsklimat och ökat företagande
2020/326
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD), Rikard Simensen (SD) och
Christer Olsson (SD) har lämnat in en motion om förbättrar
företagsklimat och ökat företagande, med följande yrkande:
”Att näringslivsstrategen utöver befintliga uppgifter också ska arbeta
med att finna förslag på hur antalet personer som väljer att starta
företag på Tjörn kan bli fler.
Att Barn- och utbildningsnämnden får i uppgift att verka för att fler
gymnasieelever ska prova UF-företagande.”
Beslutsunderlag
Motion den 18 november 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunfullmäktige

§212

Begäran om entledigande från Elisabeth Halvors (-) fd
(MP) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
2020/332
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Halvors (-) fd (MP) från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning
Elisabeth Halvors (-) fd (MP) har begärt entledigande från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 24 november 2020.
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§213

Begäran om entledigande från Catharina Schönbäck (V)
från uppdragen som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden, ersättare i valberedningen och som
ersättarepresentant i Stiftelsen Säbygården
2020/315
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Catharina Schönbäck (V) från följande
uppdrag:
-

ersättare i kultur- och fritidsnämnden
ersättare i valberedningen
ersättarrepresentant i Stiftelsen Säbygården

Sammanfattning
Catharina Schönbäck (V) har begärt entledigande från samtliga
politiska uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 10 november 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunfullmäktige

§214

Begäran om entledigande från Tuula Visala Karlsson (V)
från uppdraget som ersättare i valnämnden
2020/333
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Tuula Visala Karlsson (V) från
uppdraget som ersättare i valnämnden.
Sammanfattning
Tuula Visala Karlsson (V) har begärt entledigande från uppdraget som
ersättare i valnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 23 november 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunfullmäktige

§215

Begäran om entledigande från Jan Josefsson (V) från
uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
2020/334
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Jan Josefsson (V) från uppdraget som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Jan Josefsson (V) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare
i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 23 november 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunfullmäktige

§216

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (V)
2020/208
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Jan Josefsson (V) till ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Sammanfattning
Catharina Schönbäck (V) har entledigats från uppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 213 den 26 november 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tuula Visala Karlsson (V) föreslår Jan Josefsson (V) som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunfullmäktige

§217

Val av ersättare i valnämnden (V)
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Christer Wrangsten (V) till ersättare i
valnämnden.
Sammanfattning
Tuula Visala Karlsson (V) har entledigats från uppdraget som ersättare
i valnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tuula Visala Karlsson (V) föreslår Christer Wrangsten (V) som ersättare
i valnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunfullmäktige

§218

Beslut om resterande motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående motioner och
interpellationer behandlas vid nästkommande sammanträde:
-

-

-

-

Justerandes sign

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa saklighet
och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor
Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående
instiftande av pris för ”En hållbar kommun”
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist för
oppositionen
Svar på motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette
Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om framtagande av ny
äldreplan
Svar på motion från Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen
(SD) om öppettider i Tjörns kundcenter
Svar på interpellation från Rikard Larsson (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om
moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i Tjörns Hamnar AB
Svar på 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
Svar på interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om
användningen av timvikarier

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg
1
§ 192 (1)
§ 192 (2)

Ledamöter

1 (2)
§ 199

närv ej tjg x
ej närv

–

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

1

1

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

1

1

3. Susanne Landgren

(m)

1

1

1

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

1

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

1

1

1

1

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

1

1

8. Kerstin Möller

1

1

1

1

(-) fd (m)

Robert Johansson

(m)

X

Yvonne Andersson

(m)

X

Daniel Magnusson

(m)

-

Filip Andersson

(m)

-

9. Robert Bull

(v) fd (c)

-

10. Georg Strömbom

(c)

1

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)

-

16. Peter Andersson

(l)

1

1

1

1

Ewa-Lena Svensson

(l)

X (from § 193)

Lennart Rosén

(l)

1

1

1

1

Hans Kristensson

(l)

X (tom § 193)

17. Magne Hallberg

(kd)

1

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

1

19. Rolf Persson

(kd)

1

1

1

1

Dan Gustafsson

(kd)

X

Jörgen Myrberg

(kd)

X

20. Benny Andersson

(s)

1

1

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1

1

1
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Avst

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 192 (1)

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 192 (2)

Avst

Ja

Nej

§ 199
Avst

Ja

Nej

24. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

-

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

-

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

1

1

1

1

Helena Jonsson

(s)

-

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1 (tom § 194)

1

1

30. Tuula Visala Karlsson (v)

1

1

1

Thomas Collberg

(v)

1 (from § 195)

vakant

(v)

-

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

1

(mp)

-

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

1

Elisabeth Halvors (mp)

-

1
1

1

1

1

1

1

1

33. Martin Johansson

(sd)

-

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

-

Zaid Liveland

(sd)

1

1

1

Jenn Johansson

(sd)

1

1

1

1

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)

-

41. Veronicka Eriksson

(tp)

-

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

1

1

1

1

Christofer Nicklasson

(tp)

1

1

1

1

Summa:

41

Avst

1

21

20
49

0

24

17

0

22

19

0

