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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§219 

Digitalt luciafirande 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med ett digitalt 
luciafirande som genomfördes och producerades på Delta i Skärhamn 
med ett 50-tal barn. Filmen premiärvisades för kommunfullmäktige och 
kommer därefter visas på såväl äldreboenden som skolor i kommunen. 

Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) riktar ett 
varmt tack till alla som deltagit i produktion och inspelning av det 
digitala luciafirandet. 
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§220 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Gun Alexandersson Malm (L) och Rikard 
Larsson (S) att tillsammans med ordförande justera dagens 
mötesprotokoll. 
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§221 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg: 
 
- Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (V) 
- Fråga från Benny Andersson (S) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Martin Johansen (L) om oppositionsrådets frånvaro 
- Dom i mål 8064-20 avseende antagande av budget 2021 och 

preliminär budget 2022-2023 samt antagande av investeringsbudget 
2021 samt plan 2022-2025 

- Fråga från Rosalie Sanyang (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om framtidens skola på Tjörn 

 
Utgår: 
 
- 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 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att ärende 15 ska utgå från dagens 
sammanträde - Återremitterat ärende: Ändring av VA-taxa samt 
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska kvarstå på dagordningen eller utgå 
från dagens sammanträde. Ordförande finner att ärendet ska kvarstå på 
dagordningen. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner 
följande beslutsgång:  
 
Ja-röst för att ärendet ska behandlas på dagens sammanträde.  
 
Nej-röst för att ärendet ska utgå från dagens sammanträde. 
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Omröstningsresultat 
36 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 
 
5 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 
 
Ärende 15 ”Återremitterat ärende: Ändring av VA-taxa samt Riktlinjer 
för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning” kvarstår på dagordningen. 
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§222 

Sammanslagning av kommunala pensionärsrådet och 
rådet för funktionshinderfrågor 

2020/103 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor 
slås samman och att det nya rådet benämns Rådet för pensionärs- 
och funktionshinderfrågor. 

 
2. Av kommunstyrelsen upprättat förslag till reglemente antas. 

 
3. Sammanslagningen av råden ska gälla under en tid om två år 

(210101–221231) och därefter utvärderas. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte direkt påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har föreslagit att det Kommunala pensionärsrådet 
och Rådet för funktionshinderfrågor ska slås samman. Förslaget 
motiveras med att råden till stor del behandlar samma 
frågeställningar och att det därmed är viktigt att råden har en 
gemensam hållning i dessa frågor.  

Förslaget innebär att både det administrativa arbetet på 
tjänstemannanivå och belastningen på kommunens förtroendevalda 
minskar. Därtill bedöms sammanslagningen innebära en 
kvalitetshöjning totalt sett. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 247 den 26 november 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 243 den 12 november 2020, 
Socialnämnden, § 74 den 25 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 69 den 17 september 2020.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-22 
Socialnämndens beslut 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 
Förslag till reglemente för Rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor 
Reglemente för det Kommunala pensionärsrådet 
Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor 
Remissvar Pensionärsrådet 
Remissvar Rådet för handikappfrågor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§223 

Ändring av socialnämndens reglemente med anledning 
av yttranden över ansökningar till hemvärnet och 
sammanslagning av råd 

2020/230 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta förslag till ändring av Reglemente för socialnämnden. 

2. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021. 

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 
Socialnämndens reglemente föreslås ändras i två avseenden. 

Den första ändringar gäller yttranden över ansökningar till 
hemvärnet. I dag ansvarar kommunstyrelsen för att lämna 
kommunens yttrande till Försvarsmakten över persons lämplighet 
att antas till hemvärnet som hemvärnssoldat (5 § 
hemvärnsförordningen). Denna uppgift bör av lämplighetsskäl 
överflyttas till socialnämnden. Kommunstyrelsen kommer, enligt 
förslaget, behålla rätten att utse ledamot till hemvärnsråd som 
organiseras inom kommunen. Motsvarande ändringar föreslås i 
annat ärende göras i kommunstyrelsens reglemente. 

Den andra ändringen avser föreslagna förändringar inom 
organisation för kommunens råd. I beslut den 25 mars 2020, § 74, 
föreslog socialnämnden att kommunfullmäktige slår samman 
pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Som följd av 
detta behöver socialnämndens reglemente ändras. 

Socialnämnden har yttrat sig och tillstyrker förslag till ändringar 
av reglementet. 
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Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 under 
förutsättning att fullmäktige beslutar om rådens omorganisation 
och att det nya rådets reglemente träder i kraft vid denna 
tidpunkt. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 248 den 26 november 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 244 den 12 november 2020 
Socialnämnden, § 226 den 28 oktober 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 189 den 17 september 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04 
Reglemente för socialnämnden, förslag 2020-11-04 
Reglemente för socialnämnden med föreslagna markerade 
ändringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§224 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av yttranden över ansökningar till hemvärnet 
och överlåtelse av kommunala angelägenheter till 
kommunalförbund 

2020/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente. 

2. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021. 

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 
Kommunstyrelsens reglemente föreslås ändras i två avseenden. 

Den första ändringar gäller yttranden över ansökningar till 
hemvärnet. I dag ansvarar kommunstyrelsen för att lämna 
kommunens yttrande till Försvarsmakten över persons lämplighet 
att antas till hemvärnet som hemvärnssoldat (5 § 
hemvärnsförordningen). Denna uppgift bör av lämplighetsskäl 
överflyttas till socialnämnden. Kommunstyrelsen kommer, enligt 
förslaget, behålla rätten att utse ledamot till hemvärnsråd som 
organiseras inom kommunen. Motsvarande ändringar föreslås i 
annat ärende göras i socialnämndens reglemente. 

Den andra ändringen avser att tydliggöra vilken nämnd/styrelse 
som ansvarar för att besluta i ärenden där kommunen överlämnat 
verksamhetsområde till ett kommunalförbund där lag eller annan 
författning hindrar kommunalförbundet att fatta beslut. Efter ett 
avgörande (HFD 2013 ref. 80) har domstolen funnit att möjlighet 
att delegera föreskriftsrätt till ett kommunalförbund saknats. 
Delegation enligt regeringsformen var endast möjligt till en 
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kommun eller ett landsting. Om liknande förhållande skulle 
infinna sig för Tjörns kommuns vidkommande bör en nämnd vara 
ålagd att besluta i den typen av frågor. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 249 den 26 november 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 245 den 12 november 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04 
Kommunstyrelsens reglemente, förslag 2020-11-04 
Kommunstyrelsens reglemente med föreslagna markerade 
ändringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§225 

Antagande av integrationsstrategi 

2017/746 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta förslag till integrationsstrategi 2021-2024. 

2. Vid upprättandet av handlingsplaner ska det läggas större 
fokus på språkstöd, såväl svenska som hemspråk i alla de 
verksamheter som de nyanlända och även de som kommit 
tidigare behöver. Och att så mycket av tillkommande medel 
som möjligt läggs ut i befintliga verksamheter för att de ska 
kunna inkludera de nyanlända i verksamheterna på ett bra 
sätt. 

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

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att antagande av strategin har positiva effekter 
för barn och unga. 

Sammanfattning 
Förslag till integrationsstrategi har arbetats fram under våren 2020 
i samverkan med berörda förvaltningar. Innehållet i strategin 
grundar sig på forskning, statistik och erfarenhet från 
förvaltningarnas tjänstepersoner.  

Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete föreslås vara att 
systematiskt minska de hinder som finns för nyanlända att bli 
självförsörjande och att bli en del av det svenska samhället. För att 
uppnå målet föreslås fyra fokusområden: mottagande och 
bosättning, självförsörjning, integration och samverkan. 
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Strategin fastslår att integrationsfrågorna berör samtliga 
förvaltningar och bolag och att det för en lyckad integration krävs 
långsiktighet, universella och riktade insatser, samverkan och ett 
helhetstänk utifrån individens behov. 

Förslaget på integrationsstrategi har varit ute på remiss hos 
samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren har nu inkommit 
och samtliga nämnder och styrelser ställer sig bakom förslaget på 
strategi. Endast ett fåtal synpunkter på strategins innehåll har 
inkommit. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 250 den 26 november 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 247 den 12 november 2020 
Barn- och utbildningsnämnden, § 109 den 22 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 265 den 14 oktober 2020 
Kultur- och fritidsnämnden, § 90 den 12 oktober 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 191 den 17 september 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 78 den 19 april 2018 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-02 
Förslag integrationsstrategi 2021-2024 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår i första hand att kommunfullmäktige ska 
återremittera ärendet för att utreda kostnaderna för berörda nämnder, i 
andra hand att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens 
förslag. 

Rikard Simensen (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner 
att det ska avgöras idag. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Gert Kjellbergs (TP) 
andrahandsförslag och Rikard Simensens (SD) förslag.  

Kommunstyrelsens förslag väljs. 
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) och Rikard Simensens (SD) förslag. 

Omröstningsresultat 
32 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

8 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

1 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Kommunstyrelsens förslag väljs. 

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

”Målet för integrationsarbetet måste vara att snabbt och 
kostnadseffektivt göra de nytillkommande till väl fungerande 
medborgare. 

Detta arbete måste bygga på att man snabbt lär sig svenska och resurser 
måste koncentreras på detta. Förturer till kommunala resurser bör inte 
förekomma. Principen att man snabbt skall bli självförsörjande måste 
prioriteras. Stöd att behålla tidigare språk och kultur bör inte ges med 
kommunala medel. 

Kommunen bör främja utbildning i hur vårt samhälle fungerar och 
vilka normer som gäller.” 
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§226 

Komplettering till taxa för egenavgifter inom färdtjänsten 

2020/93 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande komplettering till taxa 
för egenavgifter inom färdtjänsten: 

1. Även individer med funktionsnedsättning som ingår i 
kommunens dagliga verksamhet ska ingå i den grupp som 
debiteras kostnaderna motsvarade ett månadskort för resor 
till/från daglig verksamhet. Detta ska gälla om de inte kan ta 
sig med allmänna kommunikationer eller på annat sätt kan ta 
sig till/från sin dagliga verksamhet. 

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 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 att anta taxa för 
egenavgifter inom färdtjänsten enligt följande: 

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 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet dök 
frågeställningen upp om individer med funktionsnedsättning som 
ingår i kommunen dagliga verksamhet även ska omfattas av 
förutsättningar som individer med demens (punkt två). Frågan 
remitterades till socialnämnden som ställer sig positiva till att 
även individer med funktionsnedsättning som ingår i kommunens 
dagliga verksamhet ska ingå i den grupp som debiteras 
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kostnaderna motsvarade ett månadskort för resor till/från daglig 
verksamhet.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 251 den 26 november 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 248 den 12 november 2020 
Socialnämnden, § 228 den 28 oktober 2020, 
Kommunfullmäktige, § 163 den 15 oktober 2020, 
Kommunstyrelsen, § 202 den 1 oktober 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 17 september 2020, 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 73 11 mars 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Klicka här för att ange datum. 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05 
Tidigare tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2020-10-20 
Tidigare tjänsteutlåtande kommunstyrelsen 2020-04-06 
Tidigare tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-
04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Bull (V) fd (C) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
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§227 

Ramjusteringar budgetmedel 2021 för strandstädning 

2020/298 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ramjusteringen på 200 
tkr mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. 

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 
Kommunstyrelsens har i sin budgetram 200 tkr som avser 
strandstädning. Medlen används idag för att ge bidrag till 
föreningar och skolor för strandstädning i kommunen. 
Strandstädningen hanteras av miljöavdelningen under 
samhällsbyggnadsnämnden. För att tydliggöra ansvar och minska 
det administrativa arbetet föreslås att medlen som avser 
strandstädning flyttas till samhällsbyggnadsnämndens budget. 
Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för 
miljöarbetet och miljöavdelningen samordnar idag 
strandstädningen. Ramförändringen innebär en ny budgetram 
2021 för Kommunstyrelsen 89,3 mkr och för 
Samhällsbyggnadsnämnden 28,2 mkr. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 252 den 26 november 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 249 den 12 november 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§228 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport per augusti 2020 

2020/269 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna delårsrapport per 31 augusti 2020 för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund. 

2. Uppmana Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund att vidta 
åtgärder för att minska underskottet i prognostiserat resultat. 

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 Räddningstjänstförbunds direktion har översänt 
förbundets delårsbokslut per 31 augusti 2019 för godkännande av 
ägarkommunernas respektive fullmäktige, i enlighet med 
förbundsordningen. 

Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till 
-5 430 tkr. Prognos för 2020 är ett balanskravsresultat om -6 800 
tkr. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i 
delårsrapporten inte är förenligt med de verksamhetsmässiga mål 
som direktionen har beslutet om. De finansiella målen som 
formulerats av direktionen bedöms komma att uppfyllas. Det 
grundläggande kravet att förbundet ska uppfylla det budgeterade 
resultatet beräknas inte komma att uppnås, i enlighet med 
förbundets prognostiserade resultat för år 2020.  
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 253 den 26 november 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 250 den 12 november 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-30 
SBRFs delårsrapport per augusti 2020 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020-08-31 
Översiktlig granskning - Delårsrapport per 2020-08-31 
Protokoll från Direktionen § 62/2020-10-01 Delårsbokslut 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§229 

Antagande av reviderad förbundsordning för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund 

2020/270 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund enligt förbundsdirektionens 
beslut 2020-10-01.  
 

2. Den nya förbundsordningen ska gälla från och med 1 januari 2021. 
 

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 
Förbundsdirektionen för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund har antagit ett förslag till reviderad 
förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 
Förslaget har skickats till förbundsmedlemmarnas respektive 
fullmäktige för fastställande. 

Den föreslagna ändringen innebär att kostnadsfördelningen 
bestäms utifrån en fast del om 85 procent enligt tidigare tillämpad 
fördelningsnyckel och en rörlig del om 15 procent som baseras på 
invånarantalet i respektive kommun den 31 december två år innan 
aktuellt budgetår. 

Genom den föreslagna ändringen kommer kommunens kostnader 
för kommunalförbundets verksamhet att minska i viss mån. Den 
föreslagna åtgärden bedöms visserligen inte vara tillräcklig för att 
uppnå en rättvis fördelning mellan kommunerna på det sätt som 
förutsattes när avtalet ingicks, men ändringen får ändå betraktas 
som ett steg i rätt riktning. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 254 den 26 november 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 251 den 12 november 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-23 
Förbundsdirektionens beslut om revidering  
Nu gällande förbundsordning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§230 

Begäran om utträde ur Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

2020/317 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Begära utträde ur Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
med verkställighet av utträdet så snart som möjligt. 

2. Förhandla med övriga förbundsmedlemmar om 
förutsättningarna för utträdet.  

 
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 
Kommunen har anmält intresse för att bli medlem i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG). Intresseanmälan 
har mottagits på ett positivt sätt från RSG och kommunen har 
därför påbörjat sitt arbete med byte av räddningstjänstförbund.  

Uppsägningstiden enligt förbundsordningen för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) är tre år räknat från slutet av den 
månad uppsägningen skedde. Med anledning av den stora årliga 
kostnad som medlemskapet i SBRF föranleder finns det skäl att 
försöka lämna räddningstjänstförbundet så snart som är praktiskt 
möjligt.  

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan 
förbundet och kommunen ska enligt förbundsordningen 
bestämmas i en överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 255 den 26 november 2020 
Kommunstyrelsen, § 206 den 1 oktober 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 182 den 17 september 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-16 
Förbundsordning Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP), Rikard Simensen (SD), Björn Möller (-) fd (M) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Stenungsunds kommun 
Lilla Edets kommun 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§231 

Återremitterat ärende: Ändring av VA-taxa samt Riktlinjer 
för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för 
Tjörns kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 

2020/251 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande 
ändringar, utöver årlig indexreglering.  
 
Brukningsavgift, rörlig del: + 15 procent 
 
Brukningsavgift, fast del: + 15 procent 

 
2. Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för 

Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning på så sätt 
att punkten 4 ”Avgift för VA-anslutning av Exploateringsområde” 
utgår. 

 
3. Besluten i punkterna 1 och 2 gäller från och med 2021-01-01. 

 
4. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med 

andra relevanta aktörer, exempelvis kommunens ekonomiavdelning 
och kommunjurist genomföra en översyn av kommunens va-taxa i 
syfte att utreda den allmänna va-verksamhetens avgiftsfinansiering. 
Uppdraget ska särskilt inrikta sig på eventuell utvecklingspotential 
vad gäller avgifternas effektivitet, proportionalitet och 
ändamålsenlighet., 

 
a) kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna va-

anläggningen regleras i taxan, 
b) kontrollera att avgifterna är fördelade på det sätt som föreskrivs i 

lagen om allmänna vattentjänster, 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c) säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster genom allmän 
va-anläggning inte finansierar verksamhet som inte ingår i 
allmän va-anläggning, 

d) säkerställa att redovisning görs på sådant sätt att punkterna 2 
och 3 går att kontrollera, 

e) kontrollera att de kostnader som ligger till grund för avgifterna i 
va-taxan är möjliga att beakta vid bestämmande av avgifterna. 
 

5. Förvaltningen får i uppdrag att anpassa kostnaderna i VA-
verksamheten så att skulden till skattekollektivet betalas tillbaka 
under den kommande 3-årsperioden 

Reservation 
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen. 

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 
Kommunstyrelsen har tidigare föreslagit kommunfullmäktige att 
besluta i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Kommunfullmäktige har den 26 november 2020 återremitterat 
ärendet med följande motivering.   

Det förslag till beslut som ligger till grund för en ny VA-taxa 
kommer att innebära att ca10 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. 

Förvaltningens komplettering 

VA-verksamheten har under de senaste åren gått med underskott. 
Underskotten har hanterats i kommunens resultaträkning och 
belastat kommunens resultat respektive år. Vid utgången av år 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019 hade Tjörns kommun ett eget kapital på 411,1 mkr varav VA-
verksamhetens egna kapital särredovisades och uppgick till -
15,477 mkr. Det negativa egna kapitalet för VA-verksamheten 
kommer från de senaste tre årens negativa resultat.  

VA-verksamheten budgeteras enligt självkostnadsprincipen 
utifrån att det är ett avgiftskollektiv. Detta innebär att 
skattekollektivets budget inte påverkas och därmed inte heller 
nämndernas ramtilldelning. Däremot har de uppkomna 
underskotten påverkat kommunens resultat och därmed 
kommunens eget kapital i balansräkningen. 

Ett eventuellt överskott i VA-verksamheten kommer att återställa 
det negativa egna kapitalet. Beroende på överskottets storlek 
kommer det negativa egna kapitalet att helt eller delvis återställas.  

Enligt förarbetena till lagen om allmänna vattentjänster kan 
tillfälliga överskott i va-verksamheten under något eller några år 
förenas med självkostnadsprincipen, om de sett över en längre 
period motvägs av andra års underskott. Enligt praxis från 
domstol bör överskott och underskott i princip jämnas ut inom tre 
år genom exempelvis en taxejustering. En något längre tid godtas 
om huvudmannen har antagit en plan som visar hur utjämningen 
skall ske. I den mån ett underskott inte kompenseras genom en 
taxehöjning inom denna tid, anses va-verksamheten finansierad 
på annat sätt än genom avgifter. En vald skattefinansiering är 
definitiv och även om det inte framgår att den är vald, behandlas 
den alltså som sådan om annat inte tydligt anges innan respektive 
års bokslut fastställs. 

Detta innebär att om utjämning inte sker inom treårsperioden 
anses tidigare års underskott skattefinansierade. Detta leder till en 
justering mellan konton i balansräkningen av kommunens egna 
kapital och VA-verksamhetens egna kapital. Det har ingen 
resultatpåverkan och belastar inte heller någon nämnd.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 270 den 10 december 2020 
Kommunfullmäktige, § 199 den 26 november 2020 
Kommunstyrelsen, § 217 den 29 oktober 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 215 den 15 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 257 den 30 september 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-03 
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 
Björn Möller (-) fd (M), Benny Halldin (S) och Lars Carlsson (M) föreslår 
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att: 

1. Den fasta och den rörliga avgiften för V/A skall inte höjas. 

2. Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande 
ändringar. 

3. Ändringar träder i kraft från 2021-01-01. 

4. En Årlig serviceavgift 1.85 miljoner kronor införes per anslutning 
utöver de rörliga avgifter som innefattas för 
processvattenmottagningen för de fastighetsägare som genom avtal 
nyttjar kommunens processvattenanläggning. 

5. Utöver ovan föreslagna ändringar av befintlig VA-taxa ges 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med andra 
relevanta aktörer, exempelvis kommunens ekonomiavdelning och 
kommunjurist genomföra en översyn av kommunens va-taxa i syfte att 
utreda den allmänna va-verksamhetens avgiftsfinansiering. Uppdraget 

27



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ska särskilt inrikta sig på eventuell utvecklingspotential vad gäller 
avgifternas effektivitet, proportionalitet och ändamålsenlighet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (-) fd (M), 
Benny Halldins (S) och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Björn Möllers (-) fd (M), Benny Halldins (S) och Lars 
Carlssons (M) förslag. 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
33 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

5 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

3 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Björn Möllers (-) fd (M), Benny Halldins (S) och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs. 

Protokollsanteckning 
Jenn Johansson (SD) anmäler protokollsanteckningar enligt 
följande: 

”SD medlemmarna Thord Jansson, Rikard Simensen och Jenn 
Johansson avstår från att rösta angående höjning av VA taxan från 
tidigare avsett 11 % till 15 %. Skälet är att information om 
ytterligare avsedd höjning meddelades på sittande möte och vi 
anser oss inte ha fått rådrum för att värdera konsekvenserna av 
det beslut som kom att fattas på nämndmötet 20201210” 

Skriftlig reservation 
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt: 

”Jag reserverar mig mot att höja avgifter för V/A abonnenter med 15 
procent då inte de styrande inom Liberalerna döljer miljontals kronor 
som ges i olaga stöd till Klädesholmen Seafood AB.  Peter Andersson 
(L) vägrar låta bolaget betala de kostnader som kommunen har för att 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ta emot processvatten från Klädesholmen Seafood AB utan Peter 
Andersson(L) anser att det är va kollektivet som skall betala för de 
kostnader som inte hör till VA kollektivet. 

Peter Andersson (L) vill inte att de 30-40 miljoner kronor i extra 
kostnader som kommunen byggt en extra reningsverksanläggning om 
processvattenhantering för bl.a. Klädesholmen Seafood AB skall betalas 
av bolaget. 

Hade Liberalerna varit seriösa och tillsett VA kollektivets bästa så hade 
inte kommunen behövt höja avgifterna. 

Då stora utgifter maskeras av ledande politiker inom liberalerna och 
moderaterna så saknas det skäl för att fullmäktige skall besluta höja 
V/A avgifterna för Tjörns VA abonnenter. 

Jag anser att fullmäktige skall besluta om att införa en årlig 
serviceavgift om 1.85 miljoner kronor per anslutning för de bolag som 
nyttjar kommunens specialbyggda reningsverk för processvatten från 
fiskberedningsindustrin.” 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§232 

Beslut om resterande motioner och interpellationer 

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

- Svar på interpellation från Robert Bull (V) fd (C) ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
lågtröskelboende i kommunen 

- Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om förskola i 
Skärhamn 

- Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om förskola 
i Skärhamn 

- Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till Tjörns 
Bostads ABs styrelseordförande Magne Hallberg (KD) om förskola i 
Skärhamn 

- Svar på motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap och 
företagande i skolan 

- 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 
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- 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 

- Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
att ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande till 10% av heltid 

- Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra riktlinjer mot 
mutor 
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§233

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (V) 

2020/208 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Jeanette Lagervall (V) till ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Jan Josefsson (V) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 215 den 26 november 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Collberg (V) föreslår Jeanette Lagervall (S) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
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§234

Fråga från Benny Andersson (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
oppositionsrådets frånvaro 

2020/342 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att: 

1. Frågan har inkommit.
2. Frågan har besvarats vid sammanträdet.

Sammanfattning 
Benny Andersson (S) har lämnat in en fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
oppositionsrådets frånvaro, enligt följande: 

”Bakgrund, 

Måndagen den 7 december 2020 kunde man läsa i Lokaltidningen att 
Oppositionsrådet Martin Johansson, Sverigedemokraterna, varit 
sjukskriven en månad. Att han är avstängd från all partiverksamhet.  

Martin Johansson, Sverigedemokraterna, valdes av er i ”Majoritets-
minoriteten” att företräda oppositionen i Tjörns kommun. 

Min Enkla fråga blir med ovan beskriven bakgrund: 

Varför har inte oppositionen informerats om att Martin Johansson, 
Sverigedemokraterna, valt att sjukskriva/frånvara sig sitt 
oppositionsuppdrag?” 

Beslutsunderlag 
Fråga den 7 december 2020. 
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§235

Dom i mål 8064-20 avseende antagande av budget 2021 
och preliminär budget 2022-2023 samt antagande av 
investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2025 

2020/136 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar förvaltningsrättens dom avseende 
kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11, § 105 om antagande av budget 
2021, där överklagandet avslås. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11/§105 avseende antagande av 
budget 2021 och preliminär budget 2022-2023 samt antagande av 
investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2025, överklagades till 
förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har 2020-12-07 avslagit 
överklagandet. 
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§236

Fråga från Rosalie Sanyang (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
framtidens skola på Tjörn 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att: 

1. Frågan har inkommit.
2. Frågan har besvarats vid sammanträdet.

Sammanfattning 
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om framtidens skola på Tjörn, enligt 
följande: 

”KF beslöt i juni att skyndsamt undersöka om det fanns ett alternativ 
till Bleket som åk 4-9 nav på Västra Tjörn, med en nybyggnation i 
Skärhamn. Denna utredning skulle vara klar oktober-20. 

Vad jag förstår har man inte hittat något hållbart alternativ. Är det så? 

Vi alla behöver besked så att arbetet med Dagens och Framtidens skola 
och förskola på Tjörn kan fortsätta.” 

Beslutsunderlag 
Frågan den 8 december 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§237

Årets Tjörnbor 2020 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium tillkännager pristagarna av Årets 
Tjörnbor 2020: 

Margareta och Erling Vadvik 

Margareta och Erling har tilldelats utmärkelsen Årets Tjörnbo 2020 för 
sina mångåriga insatser i det goda humanistiska samhällets tjänst. 
Margareta och Erling har genom sitt omfattande insamlingsarbete 
tillsammans med många goda medarbetare både på Tjörn och utanför 
kommunens gränser kunnat sända en rad olika förnödenheter som 
kläder och mat till akut behövande i Rumänien. 

För många människor där, inte minst barn, har dessa gåvor gjort 
skillnad i deras liv ofta präglad av förhållanden som vi i vårt trygga 
samhälle har svårt att föreställa oss. Margaretas och Erlings arbete 
tillsammans med engagerade medarbetare är ett lysande exempel på 
enskilda ideellt arbetande människors vilja och förmåga att över 
gränser i Europa verka i det goda humanistiska samhällets anda! 

Morgan Bråse 

Morgan Bråse har tilldelats utmärkelsen Årets Tjörnbo 2020 för sina 
insatser, att med storslagna väder- och miljöbilder från vår storslagna 
kust publicerade i TV 4 väderpresentation göra Tjörn bekant för tittare i 
hela Sverige men också utanför vårt lands gränser. 

Bilderna är tagna från fotografens hemvist på Klädesholmen. 

För en växande besöksnäring med nya arbetstillfällen inom Tjörns 
kommun har detta varit en synnerligen värdefull marknadsföring. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§238 

Avslutande anförande 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) avslutar 
årets sista sammanträde med att tacka fullmäktiges ledamöter och 
kommunens tjänstemän för det gångna året och önskade å fullmäktiges 
vägnar alla kommuninvånare en god jul och ett gott nytt år. 
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Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll 1 (2) 
Ledamöter närv tjg         1

närv ej tjg  x 
§ 221 § 225 § 231

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

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      (-) fd (m) 1 1 1 1 

     Robert Johansson (m) X 

     Yvonne Andersson (m) X 

     Daniel Magnusson         (m) - 

     Filip Andersson              (m) - 

9. Robert Bull (v) fd (c) 1 1 1 1 

10. Georg Strömbom (c) 1 1 1 1 

       Frank Holvik (c) X 

       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) 1 1 1 1 

      Lennart Rosén (l) X 

      Hans Kristensson (l) X 

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 (tom § 225) 

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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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    2 (2) 
 

Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 221 § 225 § 231 

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

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) 1 1   1   1   
 

28. Klaes Lundin Eide (s) -          
      

      Anette Johannessen (s) 1 1   1   1   

      Birgitta Bengtsson (s) -          

      John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) X          

 Helena Jonsson (s) -          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1 1   1   1   

30. Tuula Visala Karlsson (v) -          

 Thomas Collberg (v) 1 1   1   1   

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne         
(mp) 

1 1   1 
 

 1   

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 1   1   1   

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

      Carl Bloom                 (mp) -          

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  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) 1  1   1   1  

41. Veronicka Eriksson (tp) -          

 Robert Berntsson (tp) 1  1   1   1  

 Peter Gustavsson (tp) X          

 Christofer Nicklasson (tp) X          

Summa: 41 36 5 0 32 8 1 33 5 3 
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