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§75 
 
Val av protokollsjusterare 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Eva-Lena Svensson (L) och Rikard Larsson (S) att 
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll. 
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§ 76 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande tillägg: 
 
- Begäran om entledigande från Oscar Andersson (S) från uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige 
- Val av ombud till årsmöte för Bohuskustens vattenvårdsförbund - 12 juni kl 

13:30-15:00
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§77 
 
Val av representant i Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut 
 
2020/15 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Entlediga Elisabet Ahlin från uppdraget som representant i Stiftelsen Sjöfartens 

Utbildningsinstitut. 
2. Välja Thelma Fredin som ny representant i Stiftelsen Sjöfartens 

Utbildningsinstitut. 
 
Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna 
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 
Tjörns kommun har två representanter i Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut. 
Invalda är kommunchef Ann-Britt Svedberg samt kommunjurist Elisabet Ahlin, 
som i dagsläget är tjänstledigt. Förslaget är därmed att entlediga Elisabet Ahlin från 
uppdraget och att välja in nuvarande kommunjurist Thelma Fredin som ny 
representant. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 7 maj 2020. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut och utse kommunjurist Thelma Fredin till ny representant i 
Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut. 
 
Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska utse Gert Kjellberg (TP) 
till ny representant i Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut. 
 
Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att 
klargöra om det är ett tjänstepersonuppdrag eller förtroendemannauppdrag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska 
avgöras idag. Då två förslag föreligger konstaterar ordförande att sluten omröstning 
ska genomföras. 
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Omröstningsresultat 
Sluten omröstning genomförs av 39 ledamöter. 
Thelma Fredin får 20 röster. 
Gert Kjellberg (TP) får 17 röster. 
2 blanka röster. 
 
Thelma Fredin väljs till representant i Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut. 
 
Skriftlig reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna 
reserverar sig enligt: 
 
”En praxis vid val av representanter från Tjörns kommun till olika bolag, stiftelser 
och föreningar har varit att utse exempelvis ordinarie från den styrande grupperingen 
och ersättaren från oppositionen. 
 
Vid val där man haft olika åsikter har också praxis varit att man tar en kontakt och 
reder ut frågorna innan valet och vid speciellt komplicerade valärenden finns också 
möjligheten att remittera frågan till kommunens valberedning allt detta för att få ett 
så smidigt förfarande i kommunfullmäktige som möjligt. 
 
Vid valet av representant i Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut valde 
kommunfullmäktiges presidium att totalt strunta i detta arbetssätt. 
 
Trots att den styrande grupperingen utsett sin representant till ordinarie togs ingen 
kontakt med oppositionen för att efterfråga vem man avsåg att nominera till ersättare 
när detta valärende fördes upp på dagordningen. 
 
Att kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark sedan under mötet 
falskeligen uppgav att valet var en tjänstemannatillsättning och inte val av ett 
politiskt förtroendeuppdrag gör denna hantering ännu mer upprörande. 
 
Socialdemokraterna vill med denna reservation fästa uppmärksamhet på 
felaktigheterna som är begångna av kommunfullmäktiges presidium i hanteringen av 
detta ärende. Felaktigheterna är av både formell och vad viktigare är moralisk 
beskaffenhet. Vi hoppas att med denna reservation man besinnar sig och tar upp 
ärendet igen och då låter oppositionen få utse sin representant Gert Kjellberg till 
ersättare i Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut.  
 
För den Socialdemokratiska kommunfullmäktige gruppen 
Benny Halldin” 
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§78 
 
Fastställande av fast arvode för uppdraget som vice ordförande i 
överförmyndarnämnden 
 
2020/29 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa fast arvode för uppdraget vice ordförande 
i överförmyndarnämnden till två (2) procent, motsvarande 1026 kronor. 
 
 
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 ingått i gemensam överförmyndarnämnd med Stenungsunds, 
Orusts och Lilla Edets kommuner. Stenungsunds är värdkommun och innehar 
ordförandeposten. Uppdraget som vice ordförande har föregående mandatperiod 
tillfallit Lilla Edet men har nuvarande mandatperiod övergått till Tjörn. I samtliga 
kommuner förutom Tjörn har man fastställt arvode för vice ordförande, dock skiljer 
nivåerna sig åt.  

Arvodesberedningen har vid sammanträde 2020-02-05 beslutat att föreslå att 
kommunfullmäktige fastställer fast arvode för uppdraget som vice ordförande i 
överförmyndarnämnden till två (2) procent, motsvarande 1026 kronor. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 75 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 45 den 20 februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-29 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
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§79 
 
Revidering av fast arvode för socialnämndens arbetsutskott under 
2020 
 
2020/29 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att det fasta arvodet för samtliga uppdrag inom 
socialnämndens arbetsutskott höjs med två (2) procent, motsvarande 1026 kronor. 

 
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 arbetsutskott har till arvodesberedningen framställt en förfrågan 
om att revidera det fasta arvodet 2020. Anledningen anges vara den ökade 
ärendebelastningen som tillkommit utskottet i form av ökat antal ärenden. Under 
2019 har arbetsutskottet genomfört 25 sammanträden, att jämföra med 11 
sammanträden 2018. 

Arvodesberedningen har vid sammanträde 2020-02-05 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att höja det fasta arvodet för samtliga uppdrag inom 
socialnämndens arbetsutskott med två (2) procent, motsvarande 1026 kronor och att 
beslutet gäller under kalenderåret 2020. Kommunstyrelsen har därefter föreslagit 
kommunfullmäktige att förslaget gäller tillsvidare och att ingen tidsrestriktion 
upptas i beslutet. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 76 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 46 den 20 februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
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§80 
 
Indexuppräkning av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds taxa 
gällande myndighetsutövning 2020 
 
2020/27 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna justering av Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbuds myndighetstaxa 2020 enligt index. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds myndighetstaxa är konstruerad så att den 
årligen ska räknas upp med index. Justeringen sker med 80 % av 
arbetskostnadsindex, AKI för tjänstemän och 20 % av konsumentprisindex, KPI. Då 
AKI publicerades sent i december har taxan inte blivit klar innan årsskiftet. Det 
nuvarande beslutet i kommunfullmäktige har inte tydligt gett SBRF rätt att justera 
taxan med hänsyn till prisutvecklingen varför ny taxa för myndighetsutövning år 
2020 behöver antas. 

Beräkningsunderlag finns i bilagan Indexuppräkning av Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbunds taxa gällande myndighetsutövning, 2020. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 74 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 44 den 20 februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-04 
Direktionen § 8/2020-01-28, Myndighetstaxa 2020 
TU Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Myndighetstaxa 
Myndighetstaxa Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2020 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
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§81 
 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2019 
 
2020/75 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2019. 

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 
Reservation 
Martin Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget 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 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt årsredovisning 2019 med 
tillhörande revisionsberättelse. Förbundet uppvisar ett negativt resultat om – 2,4 
mkr för 2019. Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt men på ett 
från ekonomisk synpunkt otillfredsställande sätt. I revisionsberättelsen tillstyrks att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i den samma. 

Under året har medlemskommunerna tillskjutit medel motsvarande 5,9 mkr dels för 
att täcka 2018 års underskott samt merkostnader för köpta administrativa tjänster, 
vilket för Tjörns kommuns del inneburit en kostnad utöver budgeterat på 2,2 mkr. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 121 den 30 april 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 85 den 16 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-08 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2019 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att göra följande 
tillägg: Tjörns kommun noterar att det i revisionsberättelsen för 2019 konstateras att 
verksamheten bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt otillfredsställande sätt. 
 
Beslutsgång 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige beslutar att följa detta och tar därefter ställning till Martin 
Johanssons (SD) tilläggsförslag. 
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Martin Johanssons (SD) tilläggsförslag 
ska bifallas eller avslås och finner att det avslås. Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att tilläggsförslaget ska avslås. 
Nej-röst för att Martin Johanssons (SD) tilläggsförslag ska bifallas. 
 
Omröstningsresultat 
30 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 
4 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 
5 avstår. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att avslå Martin Johanssons (SD) tilläggsförslag.  
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§82 
 
Återremitterat ärende: Antagande av Policy för försäljning/arrende 
av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun 
och dess bolag 
 
2019/318 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta Policy för försäljning/arrende av mark, fastigheter samt vattenområden 
ägda av Tjörns kommun eller dess bolag enligt förvaltningens förslag, med 
följande tillägg: kommunfullmäktige ska besluta om försäljningar av mark- och 
vatten i hamnområden. 

2. Upphäva Policy/riktlinjer för försäljning/arrende av mark, fastigheter samt 
vattenområden ägda av Tjörns kommun eller dess bolag, antagen KF 2010-12-09 
§ 131 reviderad KF 2013-12-12 §259. 

 
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 reviderade genom beslut 2013-12-12 § 259 kommunens 
Policy/riktlinjer för försäljning/arrende av mark, fastigheter samt vattenområden 
ägda av Tjörns kommun eller dess bolag (nedan benämnd 
”markförsäljningspolicyn”) och ändringarna innebar bl a att s k 
”kompletteringsmark” blev mycket billigare. Dels anses all kompletteringsmark 
värderas efter marginalvärde istället för genomsnittsvärde, som i många fall är 
rimligt och dels värderas marken ytterligare till ännu lägre pris då taxeringsvärdet är 
75 % av marknadsvärdet två år innan värdetidpunkten och tar inte hänsyn till närhet 
till stranden.  

Remissen till de kommunala bolagen resulterade i att riktlinjerna för värdering 
lyftes ut och ersattes med en enklare och övergripande skrivelse att marknadsvärde 
ska tillämpas samt ett tydliggörande avseende vikten av samråd vid försäljning. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 78 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 42 den 20 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 308 den 12 december 2019, 
Kommunfullmäktige, § 259 den 12 december 2013, 
Kommunfullmäktige, § 131 den 9 december 2010. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-13 
Bilaga 1 - Förslag till Policy för försäljning, arrende av mark, fastigheter samt 
vattenområden ägda av Tjörns kommun eller dess bolag 
Bilaga 2 – Remissvar från THAB, TBAB och TMAB 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att policyn ska 
kompletteras med ett tillägg om att kommunfullmäktige ska besluta om försäljningar 
av mark- och vatten i hamnområden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Martin Johansens (L) förslag. 
Nej-röst för Rikard Larssons (S) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
17 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 
22 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 
 
Rikard Larssons (S) förslag väljs. 
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§83 
 
Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden samt 
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och allmänna 
stadgan 
 
2020/99 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden när så 
har gjorts möjligt tekniskt och praktiskt för samtliga ordinarie och ersättare samt 
användarutbildning har genomförts. 

2. Detta införs temporärt för max 6 månader följt av en utvärdering. 

3. Revidera kommunfullmäktiges arbetsordning genom att göra följande tillägg: 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. 

Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. 

4. Revidera allmänna stadgan genom att göra följande tillägg: 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och 
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. 

Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt.  

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 2020-04-16 att godkänna deltagande på distans vid 
nämnders sammanträden. Det föreligger allt jämt ett behov av att möjliggöra även 
för fullmäktige, för att säkerställa att den demokratiska processen kan upprätthållas. 
Förslaget innebär även att kommunfullmäktiges arbetsordning behöver revideras, 
och ett förslag på tillägg har inkluderats i förslag till beslut. Likaså gäller för 
nämndernas del, där förvaltningen föreslår att en liknande beskrivning införs i den 
allmänna stadgan. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 123 den 30 april 2020, 
Kommunfullmäktige, § 71 den 16 april 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att: 
 
1. Godkänna deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden när så 

har gjorts möjligt tekniskt och praktiskt för samtliga ordinarie och ersättare samt 
användarutbildning har genomförts. 

 
2. Detta införs temporärt för max 6 månader följt av en utvärdering. 

 
3. Revidera kommunfullmäktiges arbetsordning genom att göra följande tillägg: 

 
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. 
 
Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. 
 

4. Revidera allmänna stadgan genom att göra följande tillägg: 
 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och 
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. 
 
Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. 

 
 Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Björn Möllers (-) fd 
(M) förslag. 
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§84 
 
Redovisning av ej förberedda motioner, maj 2020 
 
2020/139 
 
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 maj 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 när skolans lokalbehov fastställts. 

Motion angående fritidskort för skolungdomar 

Dnr: 2018/37-539. 

Motionär: Martin Johansson (SD). 

Anmäldes: 2018-01-25. 

Status: Hanteras inom ramen för budgetuppdrag 2019. 

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 kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Motion om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund 

Dnr: 2018/517-753. 

Anmäldes: 2018/12-13. 

Motionär: Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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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. 

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. 

Motion om nybyggnation av ett äldreboende på nordöstra delen av Tjörn 

Dnr: 2019/79-738. 

Anmäldes: 2019-02-21. 

Motionär: Rosalie Sanyang (S). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Motion om förbud mot passiv insamling utav pengar 

Dnr: 2019/133-100. 

Anmäldes: 2019-03-21. 

Motionär: Martin Johansson (SD). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Motion angående solceller på offentliga byggnader 

Dnr: 2019/173-225. 

Anmäldes: 2019-04-17. 

Motionär: Thord Jansson (SD). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Motion avseende utredning om åtgärdsprogram för digitalisering av VA-nätet 

Dnr: 2019/207-432. 

Anmäldes: 2019-05-16. 

Motionär: Socialdemokraternas ledamöter. 

Status: Motionen ska behandlas av samhällsbyggnadsnämnden. 
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Motion avseende åtgärd mot vattenbrist  

Dnr: 2019/220-432. 

Anmäldes: 2019-05-16. 

Motionär: Socialdemokraternas ledamöter. 

Status: Motionen ska behandlas av samhällsbyggnadsnämnden. 

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 ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Motion om pausbrygga Södra Hamnen Skärhamn 

Dnr: 2019/287-556. 

Anmäldes: 2019-09-19. 

Motionär: Gert Kjellberg (TP). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Motion om åtgärder för att ta hand om regnvattnet 

Dnr: 2019/346-349 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Alma Sibrian (V) 

Status: Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Motion om fritidskort för ungdomar 

Dnr: 2019/360-539. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Alma Sibrian (V). 

Status: Hanteras inom ramen för budgetuppdrag 2019. 

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 samhällsbyggnadsnämnden. 
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Motion om LSS-verksamhet på Tjörns skolor. 

Dnr: 2019/362-725. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Rikard Larsson (S). 

Status: Motionen ska behandlas av Tjörns Bostads AB 2020-05-19. 

Motion om digital tjänst för ekonomiskt bistånd. 

Dnr: 2019/374-754. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Martin Johansson (SD). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Motion om entreprenörskap och företagande i skolan. 

Dnr: 2019/360-539. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Martin Johansson (SD). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Motion om ombudsman för äldre och funktionsnedsatta. 

Dnr: 2019/376-731. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Martin Johansson (SD). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Motion om att prioritera lokalt producerad mat.  

Dnr: 2019/377-141. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Martin Johansson (SD). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Motion om utsmyckning längs med vägarna. 

Dnr: 2019/378-866. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Martin Johansson (SD). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Motion om seniorboende i Myggenäs eller Almösund. 

Dnr: 2019/379-293. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Martin Johansson (SD). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Motion om vatten från Göta älv. 

Dnr: 2019/390-432. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Rikard Larsson (S). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Motion om pendelparkering i Vallhamn. 

Dnr: 2019/391-315. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Rikard Larsson (S). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Motion om solpark. 

Dnr: 2019/392-225. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Rikard Larsson (S). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Motion om energioptimering inom byggnation. 

Dnr: 2019/393-225. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Rikard Larsson (S). 

Status: Motionen ska behandlas av samhällsbyggnadsnämnden. 

Motion om att ta fram en politikerhandbok. 

Dnr: 2019/410-003. 

Anmäldes: 2019-12-12. 

Motionär: Gert Kjellberg (TP). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige. 
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Motion om anslag till ”En porrfri barndom”. 

Dnr: 2019/420-611. 

Anmäldes: 2019-12-12. 

Motionär: Maud Hultberg (S). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

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 kommunstyrelsens arbetsutskott. 

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 kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Motion om personalkontinuitet i hemtjänsten. 

Dnr: 2020/39-732. 

Anmäldes: 2020-02-20. 

Motionär: Rikard Larsson (S). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Motion om att ändra riktlinjer mot mutor. 

Dnr: 2020/42-003. 

Anmäldes: 2020-02-20. 

Motionär: Gert Kjellberg (TP). 

Status: Motionen ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 7 maj 2020. 
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§85 
 
Fråga från Alma Sibrian (V) ställd till Martin Johansen (L) om 
kommunens arbetsgivaransvar och regionalt ansvar för behövliga 
smittskyddsåtgärder 
 
2020/141 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Frågan får ställas. 
2. Frågan är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Martin 
Johansen (L) om kommunens arbetsgivaransvar och regional ansvar för behövliga 
smittskyddsåtgärder enligt följande: 
 
”Bakgrund 
På kommunens hemsida går att läsa följande ” Om en person är smittad och har 
covid 19 är det en information som är sekretessbelagd. Tjörns kommun får ingen 
information av det ifrån vården. Om vi får kännedom är det inget vi vare sig vill 
eller får offentliggöra, på grund av sekretess”.  
 
Enligt 8§ smittskyddslagen ansvarar varje region för att smittskyddsåtgärder vidtas 
inom regionens område… 
 
Vilka smittskyddsåtgärder vidtar kommunen för att skydda vidare spridning om 
smittbärare är sekretessbelagda? Och om vårdpersonal har tystnadsplikt? 
 
10§ samma lag Myndigheter inom smittskyddet, och andra berörda myndigheter 
samt annan hälso och sjukvårdspersonal skall samverka för att förebygga och 
begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar. 
 
3 kap 3a§ en arbetsgivare skall utan dröjsmål enligt arbetsmiljölagen anmäla om 
händelse inträffat som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa. 
 
Hur sköter kommunen som arbetsgivare sin samverkan för vårdpersonal enligt 
smittskyddslagen och anmälningsplikten enligt arbetsmiljölagen om Ni inte får 
någon information ifrån vården?” 
 
Beslutsunderlag 
Fråga den 7 maj 2020. 
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§86 
 
Anmälan av motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), 
Anette Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om framtagande av 
ny äldreplan 
 
2020/90 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S) och Bert-Inge 
Nordberg (S) har inkommit med en motion om framtagande av ny äldreplan. 
 
Motionens innehåll 
 
”På senaste pensionärsrådet 2019-12-19 uppdagades det att det inte finns någon 
aktuell Äldreplan i Tjörns kommun. Den senaste är från 2008.  Det finns ett utkast 
från ett tidigare påbörjat arbete från 2014 men som har avstannat. 
 
I Sverige är ca en fjärdedel av befolkningen ålderspensionärer. I Tjörns kommun är 
siffran än högre. Vi blir allt friskare och därmed äldre. Vi behöver en kommunal 
Äldreplan för att kunna möta de äldres speciella behov.  
 
Det handlar om olika former av boende, särskilt boende, trygghetsboende, 
serviceboende och seniorboende med god tillgänglighet. Äldreplanen skall också 
innehålla hur man möter behovet av tillgänglighet, vård och omsorg, hemtjänst, 
vårdcentralernas arbete gentemot de äldre, vård och omsorg i livets slutskede, 
arbete mot ensamhet och psykisk hälsa hos de äldre, samt stöd till de äldres egna 
organiserande.  
 
Eftersom frågorna är sektorsövergripande, bör samtliga nämnder, Pensionärsrådet, 
Rådet för Hälsa och social hållbarhet samt de berörda kommunala bolagen också 
engageras i framtagandet av en äldreplan. 
 
Vi föreslår således att Kommunfullmäktige beslutar att en ny Äldreplan ska tas fram 
under 2020. Kommunstyrelsen bör bli den instans som äger frågan.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 12 mars 2020. 
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§87 
 
Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist 
för oppositionen 
 
2019/348 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med en motion om ny kommunjurist för 
oppositionen. Kommunfullmäktige har 2019-11-14, § 271 beslutat att motionen inte 
får väckas. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som i dom 2020-04-22 
upphävt det överklagade beslutet. Motionen ska därmed behandlas på nytt av 
kommunfullmäktige. 
 
Motionens innehåll 
 
”Bakgrund: 
Det har framkommit att det saknas juridisk vägledning som kan vara alla 
förtroendevalda behjälplig då kommunens jurist har hög arbetsbelastning och måste 
inkalla dyrbar extern expertis för att upprätthålla stödet till de förtroendevalda. 
Därför får inte oppositionen och allmänheten den vägledning i juridiska frågor som 
är ett måste för en rättsäker kommun. 
 
Det är viktigt att oppositionen och allmänheten kan få den hjälp och rådgivning som 
behöves för att granska det beslutsfattande som idag sker inom kommunen och även 
få hjälp med förslag etc. 
 
Därav finnes det all anledning att kommunen inrättar en ny tjänst för att avlasta 
personalen inom kommunkansliet och undvika kostsamma externa advokatbyråer. 
 
Fullmäktige föreslås besluta:  
1. Att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att kommunkansliet utreder 

fördelar med att ha ytterligare juridisk kompetens som kan tillgodose bl.a. 
oppositionens behov av klargörande om rättsläget i många kommunala frågor.  

2. Återrapportering till fullmäktige skall ske skyndsamt” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 22 oktober 2019. 
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§88 
 
Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Martin Johansson (SD) 
 
2020/89 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Martin 
Johansson (SD). 
 
Interpellationens innehåll 
 
”Bakgrund,  
 
Om vi lär av historien så vet vi att odemokratiska krafter ständigt försökt 
avhumanisera olika grupper som inte delar deras åsikter. Nazisterna i 1930-talets 
Tyskland kallade t.ex. judar för kackerlackor och råttor. 
 
Du har som liberal politiker medverkat till att vi har ett ”oppositionsråd” från ett 
parti med rasism som en av sina bärande politiska idéer.  
 
Du har också medverkat till att Martin Johansson (SD) fått representera Tjörns 
kommun i högtider som 100-års jubileet av den allmänna rösträtten och i 
uppvaktningar i Stockholm för ex. en bro vid Svanesund. 
 
Från Martin Johansson (SD) har, i sin egenskap av 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen, skickat mail som uppmanar en annan kommunstyrelseledamot 
att ”Sluta bete dig som ett svin”.  
 
Som demokrat borde det vara en självklarhet att med kraft reagera mot en sådan 
avhumanisering av en annan politiker. Det är också omöjligt att låta en politiker 
med denna typ av människosyn och/eller omdöme få representera Tjörns kommun i 
några officiella sammanhang. 
 
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
 
1. Hur tänker du som kommunstyrelsens ordförande hantera Martin Johansson 

(SD)´s kränkning av en annan kommunstyrelse ledamot? 
2. Anser du att Martin Johansson (SD) är en lämplig person att företräda Tjörns 

kommun i officiella sammanhang?  
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3. Hur motiverar du din inställning? 
4. Kommer Martin Johansson (SD) fortsättningsvis representera Tjörns kommun i 

officiella sammanhang?” 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation den 12 mars 2020. 
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§89 
 
Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) om 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Martin Johansson (SD) 
 
2020/140 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas. 

Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har inkommit med en interpellation ställd till 
kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) om kommunstyrelsens 
2:e vice ordförande Martin Johansson (SD). 
 
Interpellationens innehåll 
 
”Bakgrund,  
 
Om vi lär av historien så vet vi att odemokratiska krafter ständigt försökt 
avhumanisera olika grupper som inte delar deras åsikter. Nazisterna i 1930-talets 
Tyskland kallade t.ex. judar för kackerlackor och råttor. 
 
Du har som moderat politiker medverkat till att vi har ett ”oppositionsråd” från ett 
parti med rasism som en av sina bärande politiska idéer.  
 
Du har också medverkat till att Martin Johansson (SD) fått representera Tjörns 
kommun i högtider som 100-års jubileet av den allmänna rösträtten och i 
uppvaktningar i Stockholm för ex. en bro vid Svanesund. 
 
Från Martin Johansson (SD) har, i sin egenskap av 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen, skickat mail som uppmanar en annan kommunstyrelseledamot 
att ”Sluta bete dig som ett svin”.  
 
Som demokrat borde det vara en självklarhet att med kraft reagera mot en sådan 
avhumanisering av en annan politiker. Det är också omöjligt att låta en politiker 
med denna typ av människosyn och/eller omdöme få representera Tjörns kommun i 
några officiella sammanhang. 
 
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
 
1. Hur tänker du som kommunfullmäktiges ordförande hantera Martin Johansson 

(SD)´s kränkning av en annan kommunfullmäktige ledamot? 
2. Anser du att Martin Johansson (SD) är en lämplig person att företräda Tjörns 

kommun i officiella sammanhang?  
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3. Hur motiverar du din inställning? 
4. Kommer Martin Johansson (SD) fortsättningsvis representera Tjörns kommun i 

officiella sammanhang?” 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation den 19 mars 2020. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) redovisar presidiets syn på 
frågan. I kommunfullmäktiges arbetsordning anges vilka förtroendevalda en 
interpellation kan ställas till. Fullmäktiges ordförande upptas inte i arbetsordningen 
och presidiets förslag är därmed att interpellationen inte får ställas. 

 
Beslutsgång 
I kommunallagen (2017:725) 5 kap. 62 § anges att fullmäktige beslutar utan 
föregående överläggning om en interpellation får ställas.  
 
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen 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 
17 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 
5 avstår, (se omröstningsprotokoll). 
 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 56 § har ordförande utslagsröst vid lika 
röstetal. Presidiets förslag väljs, interpellationen får inte ställas. 
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§90 
 
Granskningsredogörelse 2019 Renova AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar handlingarna till protokollet. 

Sammanfattning 
Lekmannarevisorerna i Renova AB har översänt granskningsrapport avseende 
verksamhetsåret 2019. Granskningen visar att delar av bolagets verksamhet har 
brister eller förbättringsområden som behöver åtgärdas och man har därför lämnat 
en del rekommendationer. I övrigt bedömer man att bolaget har skött verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningsredogörelse 2019 Renova AB. 
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§91 
 
Granskningsredogörelse och granskningsrapport 2019 SOLTAK AB 
 
2020/68 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar handlingarna till protokollet. 

Sammanfattning 
Lekmannarevisorerna i SOLTAK AB har översänt granskningsrapport avseende 
verksamhetsåret 2019. Revisorerna bedömer att bolagets verksamhet har skötts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning SOLTAK AB 2019 inklusive revisionsberättelse, 
SOLTAK AB Granskningsredogörelse 2019, 
Lekmannarevisorerna granskningsrapport 2019, SOLTAK AB. 
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§92 
 
Förstudie av politiskt klimat och styrning 
 
2020/95 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar den kommunala revisionens förstudie av politiskt 
klimat och styrning. 

Sammanfattning 
Den kommunala revisionen har för kännedom översänt en förstudie avseende det 
politiska klimatets påverkan på förvaltningarnas förutsättningar att bedriva 
ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande verksamhet. 
Förstudien visar tydligt att det föreligger väsentliga risker utifrån det politiska 
klimatet och politikers agerande i förhållande till tjänstepersoner avseende: 
 Förutsättningarna att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. 
 Förutsättningarna att bedriva en från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

verksamhet. 
 Arbetsmiljön i verksamheten. 
 
Revisionen noterar även att det i kommunen har påbörjats ett utvecklingsarbete som 
tar sikte på att motverka de risker som identifierats i förstudien, vilket revisionen ser 
mycket positivt på. 
 
Beslutsunderlag 
Förstudie politiskt klimat och styrning. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-05-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§93 
 
Begäran om entledigande från Oscar Andersson (S) från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige 
 
2020/150 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Oscar Andersson (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutet skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. 
 
 
Sammanfattning 
Oscar Andersson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande den 15 maj 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-05-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§94 
 
Val av ombud till årsmöte för Bohuskustens vattenvårdsförbund - 12 
juni kl 13:30-15:00 
 
2019/428 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark befullmäktigas att 

företräda Tjörns kommun vid årsmöte för Bohuskustens vattenvårdsförbund. 
2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande Martina 

Gullbrandsson i första hand och av 2:e vice ordförande Alma Sibrian i andra 
hand. 

3. Skriftlig fullmakt för Anders G Högmark undertecknas av Martina 
Gullbrandsson och Alma Sibrian två i förening. Fullmakt för Martina 
Gullbrandsson respektive Alma Sibrian undertecknas i förekommande fall av 
Anders G Högmark. 

 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun ska utse ombud till årsmöte för Bohuskustens vattenvårdsförbund. 
Årsmötet hålls den 12 juni. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja kommunfullmäktiges 
presidium till ombud. 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter 
 

 
närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 81 § 82 § 89 

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

1.  Bo Bertelsen (m) -          

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) -          

8. Anna-Margareta Haglund 
(-) fd (m) 

1 1    1   1  

     Robert Johansson (m) -          

     Yvonne Andersson (m) 1 1   1   1   

     Kerstin Möller      (-) fd (m) 1 1    1   1  

     Daniel Magnusson         (m) -          

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

10.  Georg Strömbom (c) -          

       Frank Holvik (c) -          

       Emelie Holgersson (c) 1 1   1   1   

11. Martin Johansen (l) 1 1   1   1   

12. Benita Nilsson (l) -          

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) -          

      Hans Kristensson (l) 1 1   1   1   

17. Magne Hallberg (kd) 1 1   1   1   

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 1   1   1   

19. Rolf Persson (kd) -          

      Dan Gustafsson (kd) -          

      Jörgen Myrberg (kd)   1 1   1   1   

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 

§ 81 § 82 § 89 

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

24. Benny Halldin (s) 1 1    1   1  

25. Maud Hultberg (s) -          

26. Jan Berndtsson (s) -          

27. Annica Johansson (s) -          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1 1    1   1  
      

      Anette Johannessen (s) 1 1    1   1  

      Oscar Andersson (s) 1 1    1   1  

      Birgitta Bengtsson (s) -          

 John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) 1 1    1   1  

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

30. Tuula Visala Karlsson (v) -          

 Thomas Collberg (v) -          

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne         
(mp) 

1 1   1 
 

 1   

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 1   1   1   

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

      Elisabeth Halvors (mp) -          

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) -          

 Jenn Johansson (sd) -          

37. Gert Kjellberg (tp) 1   1  1   1  

38. Cyril Esbjörnsson (tp) -          

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) -          

 Christofer Nicklasson (tp) 1   1  1   1  

Summa: 39 30 4 5 17 22 0 17 17 5 
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