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KF § 1

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Rosita Runegrund (KD) och Robert Johansson (MP) utses att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljusteringen äger rum den 4:e februari
kl 17.00.
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KF § 2

Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktige beslutar
Dagordningen fastställs med följande ändringar:
Tillägg
Entledigande av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (M)
Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (M).
Utgår
Information KUSTO
13. Anmälan av interpellation från Azar Hedemalm (MP) till Martin Johansen (FP)
om att främja ökad lokal demokrati.
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KF § 3
Dnr. 2012/443-345

Svar på fråga framställd av Benny Halldin (S) ställd till Martin
Johansen (FP) angående vattenförsörjningen på Tjörn
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en fråga till Martin Johansen (FP) angående
vattenförsörjningen på Tjörn enligt följande:
” Den 18 december upplever abonnenter återigen störningar i sina vatten leveranser
denna gång i Kållekärr och Höviksnäs.
(S) på Tjörn har på olika sätt försökt få till stånd en enad politisk kraftsamling för att
hantera Tjörns VA-verksamhet. Efter de senaste problemen på bland annat Dyrön,
Klädesholmen och Skärhamn begärde vi ett extra Kommunstyrelse sammanträdde
för att försöka nå denna samsyn om hur vi skall undvika framtida olägenheter för
våra VA-abonnenter.
I ett brev den 6 augusti avslog du vår begäran om ett extra möte. Vi förstår att du i
och med detta beslut också är beredd att ensam ta hela det politiska ansvaret för den
framtida hanteringen av kommunens VA.
Frågorna hanteras operativt av Samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Miljö AB
men det är ju Kommunledningen som ger mål och ramar för deras verksamhet.
Därför är det viktigt att du som högste politisk anvarige ger svar på våra frågor om
hur du tänker hantera kommunens VA-verksamhet.
1. Vilka åtgärder har vidtagets för att undvika framtida problem under 2013 i
kommunens vatten försörjning?”
Martin Johansen (FP) svarar på frågan.
Kommunfullmäktige beslutar
Frågan är besvarad.
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KF § 4
Dnr. 2012/403-023

Svar på interpellation framställd av Hans Strandberg (S) ställd till
Martin Johansen (FP) om ökning av nyanställda
Ärendebeskrivning
Hans Strandberg (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
nedan:
”Ökning av nyanställningen.
Jag ställde en fråga på kommunfullmäktige i oktober men fick inget svar så jag
skriver nu en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen
Enligt delårsbokslutet för första halvåret 2012, framgår det tydligt att Tjörns
kommun har ökat sin nyanställning från 1028 till 1099 det blir 71 stycken
nyanställda. Det rimmar inte med de signaler som den sittande majoriteten har som
mål. Jag som arbetar i Tjörns kommun och närmar oss pensionen har erbjudits
avgångsersättning om jag säger upp mig och det inte kommer någon ny på min plats
inom organisationen. Anledning är att vi är för många som jobbar inom Tjörns
kommuns organisation. När jag läser dessa siffror i delårsbokslutet om att Tjörns
kommun har ökat anställningarna så undrar jag.
Vilka personalkategorier är det som har blivit nyanställda och på vilken arbetsplats
jobbar de inom Tjörns Kommun.”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
”Svar på interpellation angående ökningen av antalet årsanställda i
delårsbokslutet augusti 2012
I delårsbokslutet för augusti 2012 redovisas antalet årsanställda, dvs det totala antalet
arbetade timmar dividerat med årsarbetstidsmåttet 1 700 timmar. Detta är inte
detsamma som antalet anställda medarbetare i Tjörns kommun. Skillnaden i antalet
årsanställda mellan augusti respektive år är alltså inte detsamma som att kommunen
skulle ha anställt motsvarande antal personer. Skillnaden kan bero på att
deltidsanställda har arbetat upp till heltid eller ett ökat uttag av övertid. Det kan
också röra sig om att anställda arbetat ”omlott” i samband med att en anställd slutar
och att ersättaren introduceras i arbetet. I de fall då en tjänst varit vakant en period
från det att en anställd slutar till dess ersättaren är på plats kan den nyanställdas
arbetstimmar se ut som en ökning.
Antalet årsanställda har mellan augusti 2011 och augusti 2012 ökat med 41,7.
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen står för den största ökningen med 27,6 årsanställda. Ökningarna
framgår av nedanstående tabell.
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Avdelning/motsvarande

Antal
årsanställ
da

Valåsen, två nya enheter

Utökning av
nattpersonal
och
gruppledare

14,29

Funktionshinder, nytt
boende Fågelkärrsvägen,
utökning Höviksnäs
trapphusboende

Personlig
assistans,
ledsagning
och
gruppledare

8,75

Tubberödshus

Tillfällig
utökning

0,5

Barn – och familj

Tillfällig
projektledare

0,25

Övrigt

Volymökning
inom
hemtjänsten

3,81

Barn- och Utbildningsförvaltningen
Barn- och Utbildningsförvaltningen har ökat med 0,8 årsarbetare på totalt ca 370.
Ökningen beror på sjukfrånvaro då det blir ett viss mått av dubbelarbete.
Kultur- och Fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen har ökat med 1,8 årsarbetare mellan 2011 och 2012.
Ökningen beror framförallt på uppbyggnad av en kulturpedagog- och teknikpool. En
viss ökning hänger också samman med arbetet med cultural planning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat med 5,6 årsarbetare. Ökningen beror bland
annat på konsultarbete i samband med färjeutredningen. Inom planavdelningen har
en utökning av planarkitekter skett. Även inom tekniska avdelningen har en utökning
av antalet ingenjörer skett. Dessa utökningar är i enlighet med beslut och budget. Ett
par av dessa rekryteringar skedde under andra halvåret 2011 så ökningen i
arbetstimmar slår inte igenom fult ut förrän under 2012. Inom miljöavdelningen har
några anställda gått omlott i samband med föräldraledighet och vikariat.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ökat med 5,9 årsanställda. Till upphandlingsenheten inom
ekonomiavdelningen har en upphandlingschef anställts samt viss dubblering skett i
samband med personalförändringar. En tillfällig utökning har också gjorts för att
arbeta bort en arbetstopp. Till mark och exploatering har en exploateringsingenjör på
en vakant tjänst tillsats. Informationsavdelningen har utökat med en informatör på
deltid. Personalchefstjänsten som varit vakant har tillsatts. På kansliet har den
tidigare sammanslagna tjänsten som kommunsekreterare delats upp i två tjänster.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-01-24

Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 5
Dnr. 2012/410-739

Svar på interpellation framställd av Robert Bull (S) ställd till Martin
Johansen (FP) om boendeplatser
Ärendebeskrivning
Robert Bull (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt nedan:
”Bakgrund,
Antalet äldre ökar och en satsning på bostäder i det ordinarie bostadsbeståndet av
trygghetsboende skapar valmöjligheter för de äldre.
Socialnämnden föreslog kommunstyrelsen 2012-02-09.
1) anta riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning med ställningstagande om
prioriteringar av bostäder för äldre, främst trygghetsbostäder
2) tydliggöra roller och ansvar vid en eventuell satsning på trygghetsboende
3) underrätta socialnämnden i vilken omfattning och när boenden för äldre inkl.
trygghetsboende planeras
När (S) lyfte frågan i Kommunstyrelsen under våren svarade du att frågan skulle
lyftas i Kommunstyrelsen under hösten 2012.
Vi har nu inga fler Kommunstyrelsemöte kvar under 2012 och frågan har ännu inte
behandlats.
I Socialförvaltningens rapport kan läsas att man befarar en brist på 11 platser under
2013 och 18 platser under 2014 om inget görs. Samtidigt upplever vi snarare att man
drar ner på platser än utökar i exempelvis Lilldals äldreboende.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:


När kommer Socialnämndens frågor från 2012-02-09 att behandlas och besvaras av
Kommunstyrelsen?



Vilka är de konkreta planerna för Lilldals äldreboende?



Hur tänker kommunledningen hantera den förväntade bristen av behovet av särskilda
boendeplatser för äldre under 2013 och 2014?”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
” Socialnämndens frågor är mycket relevanta. Det kommer att ske i två olika
dokument nämligen Lokalförsörjningsplanen samt Bostadsförsörjningsplanen.
Lokalförsörjningsplanen innefattar de särskilda boendena och
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Bostadsförsörjningsplanen innefattar trygghetsboendena som betraktas som ordinära
boenden och kan byggas av vem som helst, inte bara kommunen via sitt
bostadsbolag.
Dessa frågor om bostadsförsörjning och lokalförsörjning är i sin tur avhängliga av
den nya översiktsplanen vilken ju definierar hur mycket och i vilken takt vi ska
bygga ut på Tjörn. Naturligtvis kan mycket av arbetet göras och har redan gjorts
avseende dessa planer. Lokalförsörjningsprogrammet där de särskilda boendena
ingår presenteras för kommunstyrelsens presidium den 24 januari. Trygghetsbostäder
är ej en särskild boendeform utan byggs på kommersiella villkor. Här behövs en
fördjupad analys av hur många bostäder av denna typ man kan beräkna att det finns
efterfrågan på samt i vilka delar av kommunen dessa behövs. Det kommer i
bostadsförsörjningsplanen som man arbetar med parallellt med översiktsplanen.
Dock har ju redan TBAB planer på ett trygghetsboende.
Så svaret på fråga ett är att svaren kommer successivt under våren om inget oväntat
inträffar.
De konkreta planerna för Lilldalshemmet är att i investeringsbudgeten finns avsatt
medel för att renovera köket, badrummen samt bygga ett café. TBAB kommer också
att arbeta med det löpande underhållet av Lilldalshemmet.
Förvaltningen anser ej att det i nuläget finns en brist på platser i särskilda boenden. I
snitt har det funnits två lediga platser under hela 2012. Samtidigt har man inte betalat
för mer än tre dagar på sjukhus vilket brukar vara den tydligaste indikatorn på att det
finns platsbrist. Enligt förvaltningen stämmer inte heller prognosen för 2013 utan
den kommer att revideras. Detta i kombination med att man har utarbetat bra
riktlinjer/vägledning för biståndsbedömning där man blivit bättre på att styra mot
hemtjänst gör att det enligt förvaltningen inte finns några akuta problem. Tjörns
Bostads AB planerar även att bygga ett nytt trygghetsboende med 20 platser vilket
självklart också kommer att avlasta trycket på de särskilda boendena.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 6
Dnr. 2012/413-041

Svar på interpellation framställd av Benny Halldin (S) ställd till
Martin Johansen (FP) om budget
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt nedan:
”Bakgrund,
Den 14 juni 2012 antog majoriteten budgetramar för 2013. Det budgeterade
resultatet satts som du själv sa till låga 8,4 Miljoner kronor. Men då
skatteutjämningssystemet skulle ses över och Tjörns kommun skulle tjäna på denna
omläggning var det inget problem.
När det nu mer än ett halvår har förflutit sedan budgeten utarbetades kan vi se en hel
del oroväckande händelser som redan innan år 2013 börjat gjort det budgeterade
överskottet till ett underskott.
1. Regeringen har skjutit upp införandet av det nya skatteutjämningssystemet så ingen
förändring sker under 2013.
2. Det nya läraravtalet kostar Tjörns kommun c:a 2 MKR mer än budgeterat.
3. Kommunsstyrelsens ordförande har bett Kommunchefen att arbeta kvar efter sin 65
års dag, vilket för med sig c:a 2 MKR mer i kostnader för 2013 än budgeterat.
4. Investeringarna kommer 2012 enligt prognoser bli 20 MKR större än budgeterat
vilket kommer att belasta 2013 med högre räntor och avskrivningar, sammantaget
c:a 1,2 MKR mer än budgeterat.
5. Kommunfullmäktige beslöt 14 juni att ta nedläggningskostnaderna för UCT separat.
En obudgeterad kostnad för 2013 på minst 2 MKR.
6. Till detta skall läggas lägre befolkningsökning än budgeterat och ett vikande
skatteunderlag p.g.a. försämrade ekonomiska utsikter för 2013. En försämring på
sammanlagt minst 1,5 MKR för Tjörns del.
Sammantaget gör dessa nya förutsättningar att kommunens prognostiserade resultat
landar på ett underskott för 2013.
Till detta skall läggas att nämnderna under 2012 prognostiserar ett överdrag på 13,2
MKR gentemot beslutad ram. Om man inte anpassar verksamhetsvolymen efter
budgeten kommer man med all sannolikhet att göra stora överdrag av tilldelade
ramar även under 2013.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1.
Hur ser majoritetens budgetprognos m.a.p. resultatet ut för 2013?
2.
Vilka konkreta åtgärder planeras för att få budgeten 2013 i balans?”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
”Undertecknad har mottagit en interpellation inlämnad av Benny Halldin 30/12 2012
med följande beskrivning med text i kursivt:
Justerandes sign
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Den 14 juni 2012 antog majoriteten budgetramar för 2013. Det budgeterade
resultatet satts som du själv sa till låga 8,4 Miljoner kronor. Men då
skatteutjämningssystemet skulle ses över och Tjörns kommun skulle tjäna på denna
omläggning var det inget problem.
När det nu mer än ett halvår har förflutit sedan budgeten utarbetades kan vi se en
hel del oroväckande händelser som redan innan år 2013 börjat gjort det
budgeterade överskottet till ett underskott.
Sammantaget gör dessa nya förutsättningar att kommunens prognostiserade resultat
landar på ett underskott för 2013.
Till detta skall läggas att nämnderna under 2012 prognostiserar ett överdrag på
13,2 MKR gentemot beslutad ram. Om man inte anpassar verksamhetsvolymen efter
budgeten kommer man med all sannolikhet att göra stora överdrag av tilldelade
ramar även under 2013.
Interpellationen består av sex punkter samt två frågor. Jag väljer att kommentera
punkterna samt svara på frågorna.
1.
Regeringen har skjutit upp införandet av det nya skatteutjämningssystemet
så ingen förändring sker under 2013.
Kommentar: Det stämmer att ett korrigerat förslag (promemoria) kommer att
tillsändas kommuner och landsting för synpunkter och beräknas hanteras av
regeringen under hösten 2013 och att förändringarna träder i kraft 1 januari 2014.
Det vi har fått till oss är att förslaget på kostnadsutjämningen är oförändrat och det
betyder för Tjörns del en förbättring på cirka 20 mkr (enligt 2011 års beräkning). I
den beslutade budgeten för 2013 har vi inte räknat med någon förändring av
utjämningssystemet. Därför finns i denna fråga ingen påverkan på resultatet.
2.

Det nya läraravtalet kostar Tjörns kommun c:a 2 MKR mer än budgeterat.

Kommentar: Det stämmer att läraravtalet blev högre än vad barn- och
utbildningsnämnden räknat med för år 2012 vilket innebar att resulatet för 2012 blev
sämre än budgeterat på denna punkt. Denna post är dock inräknad i 2013 års budget.
3.
Kommunstyrelsens ordförande har bett Kommunchefen att arbeta kvar efter
sin 65 års dag, vilket för med sig c:a 2 MKR mer i kostnader för 2013 än budgeterat.
Kommentar: Det stämmer att den nuvarande kommunchefen fortsätter att arbeta i
Tjörns kommunkoncern i annan roll. Exakt vad hans arbetsuppgifter kommer bli är
inte helt klart ännu.. Finansieringen är inte klar ännu på grund av att det inte är helt
fastlagt inom vilket område kommunchefen kommer att verka i.
4.
Investeringarna kommer 2012 enligt prognoser bli 20 MKR större än
budgeterat vilket kommer att belasta 2013 med högre räntor och avskrivningar,
sammantaget c:a 1,2 MKR mer än budgeterat.
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Kommentar: Räntenivån lades försiktigt på 3,5% vilket gav en räntekostnad på 12
mkr.
Upplåningen 2012 blev inte lika hög som budgeterat beroende på att investeringar
inte nått upp till beräknat för 2011. Låneskulden är vid ingången av 2013 230
miljoner kronor. Kommunens genomsnittliga räntenivå är i dagsläget 2,9%. Detta
gör att trots de högre investeringarna under 2012 är ekonomin även här i balans.
5.
Kommunfullmäktige beslöt 14 juni att ta nedläggningskostnaderna för UCT
separat. En obudgeterad kostnad för 2013 på minst 2 MKR.
Kommentar: Nedläggningskostnader är lön samt kostnader för tomma lokaler. Det
är svårt att bedöma exakt vad denna kostnad kommer att bli. Dock finns ju inom
kommunstyrelsen en post för oförutsedda kostnader.
6.
Till detta skall läggas lägre befolkningsökning än budgeterat och ett vikande
skatteunderlag p.g.a. försämrade ekonomiska utsikter för 2013. En försämring på
sammanlagt minst 1,5 MKR för Tjörns del.
Kommentar: Kända fakta är att skatteintäkterna minskar med 3,2 mkr mot budget i
senaste prognosen från17/12 2012. Fortfarande svårt att bedömma hur
skatteintäkterna utvecklas framåt, helt beroende på hur varslen slår ut i landet under
året.
Samtidigt byggs det mycket på Tjörn tack vara att vi satsat mycket på att få planerna
klara. Det bör ge fler invånare till kommunen.
1.
Hur ser majoritetens budgetprognos m.a.p. resultatet ut för 2013?
Vissa delar är svåra att bedöma eftersom arbetslösheten inte är lika låg i övriga
landet som på Tjörn. Hur skatteintäkterna kommer att fortsätta utvecklas är därför
något osäkert.
Naturligtvis förutsätts nämndernas beslutade budgetar vara i balans och några andra
signaler har ej kommit.
2.
Vilka konkreta åtgärder planeras för att få budgeten 2013 i balans?
Budgeten för 2013 är i balans.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 7
Dnr. 2012/120-701

Revisionsrapport avseende samverkan mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden
Ärendebeskrivning
En granskning av övergripande samarbetsnivå mellan barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden har genomförts av Öhrlings pwc.
Uppdraget har givits till Öhrlings från de förtroendevalda revisorerna i Tjörns
kommun i syfte att granska om dessa nämnder genom styrning och uppföljning
säkerställer att samverkan kring barns om far illa eller riskerar att fara illa sker i
enlighet med gällande lagstiftning.
Rapporten identifierar tydligt givna uppdrag, stort engagemang och ändamålsenliga
former för samverkan. Utvecklingsområde finns dock vad det gäller mätbara mål och
indikatorer.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i protokollsutdrag 2012-09-13, § 49.
Socialnämnden har yttrat sig i tjänsteutlåtande 2012-10-29 och protokollsutdrag
2012-11-21, § 214.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2013-01-10, § 7.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Anders G Högmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Benny Halldin och Benny Andersson, båda (S) yrkar i enlighet med sitt
återremissyrkande på kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut respektive (S)
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för kommunstyrelsens förslag till
beslut röstar ja och de som röstar i enlighet med (S) röstar nej. Omröstningen utfaller
med 21 ja-röster och 16 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar
Med hänvisning till de åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas rapport
vilka framgår av barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens eniga beslut
beslutar kommunfullmäktige att rapporten ska läggas till handlingarna.
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Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S), (MP) och (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
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KF § 8
Dnr. 2013/15-531

Anmälan av motion framställd av Azar Hedemalm (MP) och Benny
Halldin (S) om avgiftsfria seniorkort
Ärendebeskrivning
En motion är inlämnad av Azar Hedemalm (MP) och Benny Halldin (S) med
yrkande om att kommunfullmäktige beslutar:
 ”att alla som har fyllt 65 år får ett gratis seniorkort, som gäller hela dygnet
 att det införs på en prövotid på 2 år
 att denna åtgärd utvärderas efter 1,5 år efter införandet av seniorkort”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och remitteras till kommunstyrelsen.
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KF § 9
Dnr. 2013/9-023

Entledigande av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (C)
Ärendebeskrivning
Mette Rollheim (C), ersättare i samhällsbyggnadsnämnden har anhållit om
entledigande från sitt uppdrag.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Mette Rollheim (C), ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
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KF § 10
Dnr. 2013/12-111

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Mike Hansson
(M)
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-13, § 240 valdes Mike Hansson
(M) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Då Mike tidigare var ersättare ska
fullmäktige välja ny ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Annika Andersson (M) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
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KF § 11
Dnr. 2013/25-023

Entledigande av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (M)
Ärendebeskrivning
Katarina Leone (M), ledamot i barn- och utbildningsnämnden har anhållit om
entledigande från sitt uppdrag.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Katarina Leone (M), ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
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KF § 12
Dnr. 2013/12-111

Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (M)
Ärendebeskrivning
Katarina Leone (M), ledamot i barn- och utbildningsnämnden har entledigats från sitt
uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Björn Möller (M) som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
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KF § 13
Dnr. 2012/414-340

Svar på interpellation framställd av Robert Johansson (MP) ställd
till Martin Johansen (FP) om VA
Ärendebeskrivning
Robert Johansson (MP) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
nedan:
”Bakgrund,
I budgeten 2012 fick underhållet av VA-nätet kraftigt minskade anslag. Dessa
knappa ekonomiska ramar försämrades ytterligare när Kommunfullmäktige den 14
juni i år beslöt att VA-verksamheten skulle visa ett överskott på 2 miljoner kronor.
I ett möte den 5 september 2012 beslöt en enig Samhällsbyggnadsnämnd att vädja
till Kommunstyrelsen och därmed också till Kommunfullmäktige att slippa detta helt
orealistiska överskottsmål. Vi bedömer att nämnden besitter en samlad kompetens att
bedöma VA-systemets behov av resurser och investeringar bäst.
Trots detta finns i majoritetens beslut inget som tillgodoser detta önskemål man
väljer bara att notera Samhällsbyggnadsnämndens vädjan.
Det blir mycket prat och lite verkstad som vi alla kunde läsa i ”Vi på Tjörn” att
Kommunalrådet uttalar att ”det finns också en beredskap att ställa extra medel till
förfogande om det behövs”.
Jag vill därför fråga dig:
1. När nu en enig Samhällsbyggnadsnämnds vädjande om att slippa sitt nya (från den
14 juni 2012) överskottsmål inte ären tillräcklig anledning att skjuta till extra medel,
så vilken situation syftar du på i ”Vi på Tjörn”.
2. Hur värderar du, som Kommunalråd, Samhällsbyggnads-nämndens samlade
kompetens i frågor som berör bedömning av behov och resurser inom VAverksamheten?”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
” Robert Johansson resonerar i sin interpellation om att han har förtroende för
samhällsbyggnadsnämnden. Han anser vidare att kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige ej bör ifrågasätta ett beslut från samhällsbyggnadsnämnden då
kompetensen i denna nämnd är god.
Sakfrågan detta handlar om är en begäran från samhällsbyggnadsnämnden att slippa
hämta hem ett tidigare underskott på 2 mkr som tidigare uppstått i VA
verksamheten.
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I samhällsbyggnadsnämndens ärendebeskrivning i det beslut interpellanten refererar
till kan man läsa följande: ”Va-verksamheten har varit eftersatt under lång tid.
Orsaken är bristande underhåll och en verksamhet som inte anpassats till modern
teknik och satsat på kompetensutveckling av befintlig personal. Under en längre tid
har verksamheten haft otillräckliga budgeterade resurser för att driva ett aktivt
planerat underhåll vilket har lett till akuta driftsstörningar med totalt sett högre
kostnader för kommunen”.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade detta beslut den 5 september 2012.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut hanterades på följande sätt. Dels har man efter
det att samhällsbyggnadsnämnden fattade sitt beslut, precis som du i din
interpellation nämner, i samband med prognoser och delårsbokslut flaggat för att
samhällsbyggnadsnämnden ej klarar av att hämta hem underskottet på 2 mkr som
uppstått tidigare. Denna information har hanterats som det sig bör, nämligen genom
att man upplyst om detta samt noterat denna information.
Ärendet som sådant har behandlats separat. Den 27 september 2012 beslutade
kommunstyrelsens presidieutskott att skicka tillbaka ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för att få mer information . Utgångspunkten från
majoritetens sida är att VA-kollektivet i så stor utsträckning som möjligt ska vara i
balans utan att det tillförs skattemedel från andra områden i kommunen.
Kommunstyrelsen har i maj 2012 fattat beslut om att uppmana
samhällsbyggnadsnämnden redovisa ett överskott inom Va-verksamheten på 2 mkr
för att ballansera tidigare underskott. Det var alltså fråga om en uppmaning och
kommunstyrelsens senare beslut att notera nämndens önskemål om at frångå kravet
på överskott är helt korrekt. Kommunstyrelsen kan inte besluta att VA-verksamheten
ska gå med överskott.
Det är samtidigt viktigt att konstatera att Va-ekonomin 2012 var i balans. Inga nya
underskott uppstod. Inför 2013 höjdes Va-taxan vilket knappast kan ha undgått
någon. Förhoppningen är att man under de kommande åren ska kunna hämta hem de
tidigare underskotten utan att man behöver tillföra skattepengar från andra
kommunala verksamheter.
Det jag syftar på i Vi på Tjörn är att om vattenproblemen fortsatt och
vattenabonnenter på Tjörn var utan tjänligt vatten så fanns det i majoriteten, och jag
förutsätter även i oppositionen, en klar beslutsamhet att skjuta till de resurser som
krävdes för att lösa de akuta problemen.
Jag förstår på din interpellation att du tycker att förtroendet bör bedömas utifrån om
man i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ifrågasätter eller ändrar i ett beslut
som beretts i en facknämnd. Jag kommenterar inte här det synsättet på bedömning av
förtroende utan nöjer mig med att konstatera att mitt förtroende för
samhällsbyggnadsnämnden är mycket gott.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 14
Dnr. 2012/448-114

Svar på interpellation framställd av Benny Andersson (S) ställd till
Martin Johansen (FP) om rättsliga prövningar under 2012
Ärendet
Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
”Bakgrund,
När vi nu summerar det gångna året ser vi att kommunen fällts i olika rättsliga
instanser för uppenbara feltolkningar av den kommunala kompetensen, nu senast av
Svea hovrätt angående Tjörns kommuns tolkning av uttag av den s.k. ”särtaxan” för
VA-utbyggnaden till Björholmen. Frågeställningarna hos allmänheten blir fler och
fler angående den inte allt för smickrande uppmärksamheten i dessa domar.
Med anledning av ovan blir mina frågeställningar följande:
1.

Vad är din bild av varför Tjörns kommun fällts av rättsväsendet under året?

2.
Tänker du ta några initiativ för att Tjörns kommun i framtiden bättre ska
följa de lagar och regler som gäller gentemot medborgarna?
3.
året?

Vad har dessa feltolkningar av kommunallagen kostat Tjörns kommun under

Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
” I Tjörns kommun fattas ett mycket stort antal beslut varje år i olika typer av
ärenden. Besluten kan exempelvis avse renhållning, VA, bygglov, ekonomiskt
bistånd eller ärenden inom skolans område. En del av besluten överklagas och några
av dessa ändras av förvaltningsdomstol.
Det finns även mål som prövats av allmän domstol, då det handlar om
skadeståndsanspråk som riktas mot kommunen. Under 2012 avgjordes två av dessa
mål - kommunen vann båda målen. Om kommunen hade förlorat målen så hade det
kostat kommunen över 1 miljon kronor.
Beträffande det som Benny tar upp i sin interpellation avseende särtaxa kan
konstateras att detta är ett ärende av principiell betydelse för Tjörns kommun och rör
betydande belopp. Kostnaden för VA-anläggningen som ska försörja 45 fastigheter
på Björholmen uppgår till 15,7 miljoner kronor, enligt kommunens bedömning. Ett
sådant viktigt ärende ska självklart prövas av domstol. Ärendet är fortfarande under
domstolens prövning. Vi vet alltså inte i dagsläget om kommunens beslut om särtaxa
är i enlighet med vattentjänstlagen.
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Benny Andersson påstår att kommunen feltolkat kommunallagen bland annat
avseende beslutet om särtaxan. Detta är fel. Kommunfullmäktiges principbeslut om
särtaxa från mars 2009 och beslutet om särtaxan från december samma år, har
prövats av förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten ansåg att kommunen följt
kommunallagens bestämmelser och avslog därför överklagningarna.
Det är ett fåtal av kommunens alla beslut som överklagas och ändras av domstolen.
Det är viktigt att det finns en möjlighet att överklaga kommunala beslut. Det bra att
besluten prövas av domstol, särskilt när det handlar om principiella beslut där det
inte finns någon praxis på området, exempelvis avseende särtaxa.
De enstaka beslut som ändras beror på att kommunen och domstolen gör olika
bedömningar. Lagar, förordningar, föreskrifter och praxis är aldrig uttömmande. Det
är alltid fråga om bedömningar i varje enskilt ärende. Detta är anledningen till att
besluten ibland ändras.
Tjörns kommun följer gällande lagar och regler. I de fåtal beslut som domstolen
ändrar kommunens beslut är detta något som vi självklart måste följa. Det finns
ingen anledning för mig att ta några särskilda initiativ i aktuellt avseende.
Benny Andersson frågar vidare vad prövningar i domstolen kostat i de fall
domstolen bedömt att kommunen gjort fel. Några siffror på detta finns inte. När
ärenden prövas av domstol genererar detta självklart kostnader för kommunen. De
flesta mål innebär att kommunen får stå sina kostnader även om kommunens beslut
är riktiga. Dessa kostnader uppstår till följd av att vi har ett system som innebär att
besluten får överklagas, att medborgarna har rätt att få sin sak prövad av domstol. Ett
system som jag tycker är bra.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 15
Dnr. 2012/408-612

Svar på interpellation från Benny Andersson (S) till Inga-Lill Hast
(M) om sjöfartsprogrammet
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till Inga-Lill Hast (M) enligt nedan:
” Bakgrund,
På kommunfullmäktigemötet den 14 juni 2012 beslutades efter votering majoritetens
förslag till beslut att lägga ner den både högst rankade samt mest omtyckta
gymnasieprogrammet sjöfart från och med hösten 2013.
I beslutsunderlaget hänvisade man till att det var viktigt för Tjörns kommun att
”värna” de elever som redan sökt samt de som går där. Det beskrivs bl.a. med
”Därför informeras dessa särskilt”, slut citat.
För mig blir då förvåningen stor när man i förra veckans, 15 nov, ST-tidning kan läsa
om hur upprörda och besvikna eleverna är på Tjörns kommun för att de inte får
någon information om vart de ska ta vägen när skolan stänger.
Mina frågor blir med ovan beskriven bakgrund:
Vilka initiativ har du som politiskt ansvarig tagit för att värna de elever som
du i somras lovade fortsatt god hög kvalité som ”flaggskeppet” Sjöfart haft för våra
elever och branschen?
Anser du fortfarande att nämnden och senare kommunfullmäktige tog ett
klokt beslut om nedläggning av sjöfartsprogrammet? ”
Inga-Lill Hast (M) svarar enligt följande:
” Fråga; Vilka initiativ har du som politiskt ansvarig tagit för att värna de elever som
du somras lovade fortsatt god hög kvalité som flaggskeppet Sjöfart haft för våra
elever och branschen.
Sammanfattning av åtgärder från maj 2012 till januari 2013
2012-05-23
Dnr 2012/87
Rektor skickat brev till:
* ”Till dig som visat intresse av att studera på Tjörns gymnasieskola! ” (blivande
1:or)
* ”Till dig som studerar i årskurs ett på Tjörns gymnasieskola.” (blivande 2:or)
Information om politikerna diskuterar att lägga fram ett förslag om att avveckla
Tjörns gymnasieskola från och med höstterminen 2013, på kommunstyrelsen den
30/5 2012 med beslut på kommunfullmäktige 14/6 2012
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2012-05-28
Dnr 2012/87
Rektor har skickat brev hem till eleverna.
”Information till dig som studerar i årskurs 2 på Tjörns gymnasieskola”(blivande
3:or)
Information om politikerna diskuterar att lägga fram ett förslag om att avveckla
Tjörns gymnasieskola från och med höstterminen 2013, på kommunstyrelsen den
31/5 2012 med beslut på kommunfullmäktige 14/6 2012
2012-05-29
BoU-nämndens ordförande var på Sjöfartsgymnasiet och informerade personal och
elever, om förslaget att avveckla Tjörns gymnasieskola från och med höstterminen
2013, på kommunstyrelsen den 30/5 2012 med beslut på kommunfullmäktige 14/6
2012
2012-05-31
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-05-31 § 114
Föreslå att kommunfullmäktige att besluta om avveckling av all verksamhet inom
Tjörns gymnasieskola inför hösten 2013.
2012-06-01
Rektor skickat brev till:
* ”Till dig som visat intresse av att studera på Tjörns gymnasieskola (blivande 1:or)
* ”Till dig som studerar i årskurs ett på Tjörns gymnasieskola (blivande 2:or)
Förslaget om avveckling om Tjörns gymnasieskola var uppe på Kommunstyrelsen
den 31/5 och kommer att tas upp på Kommunfullmäktige den 14/6.
2012-06-14
KF:s beslut 2012-06-14 § 120
Besluta om avveckling av all verksamhet inom Tjörns gymnasieskola inför hösten
2013.
2012-06-15
Rektor skickat brev:
* Information rörande Tjörns gymnasieskola”. Brevet har sänts till:
Blivande årskurs 1 och de elever som ska börja årskurs 2.
Dagen efter beslutet i kommunfullmäktige att avveckla all verksamhet vid Tjörns
gymnasieskola från höstterminen 2013
2012-06-15
Jag var på UCT (Radona) och informerade personal och elever om beslutet på KF
den 14/6 att avveckla Tjörns gymnasieskola från höstterminen 2013.
2012-06-15
Information på Tjörns kommuns hemsida ”Tjörns gymnasieskola avvecklas” från
höstterminen 2013
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2012-06-17
Kommunchef, kommunalråd och skolchef från Kungälv träffar arbetslaget Sjöfart.
Ingen avstämning har skett i förväg med skolledningen UCT. Rektor deltar efter
anmodan av kommunchef
Juli-Oktober
Förhandlingar med Kungälvs kommun. Kungälvs kommun är intresserade av att
starta upp en skola med sjöfartsinriktning på Marstrand, där man då är intresserade
av att ta över våra elever på Sjöfart. En delegation med deltagare från Kungälvs
kommun, Tjörns kommun, Redarföreningen och Kalmar Sjöbefälshögskola åkte till
skolverket i början på september för att gå igenom förutsättningar för Kungälvs
kommun att ta över våra sjöfartselever från HT 2013. Skolverket lovade att
återkomma med svar, svaret dröjde och de återkom med en vägledning. Vi fortsatte
därefter diskussionerna
2012-08-22
Dnr 2012/87
Rektor skickar en sammanfattning av planering inför avveckling till
Skolinspektionen
2012-09-07
Möte mellan Förvaltningschef BUN, VO-chef UCT och rektor angående
avvecklingen av verksamheten och övergången till andra skolor för berörda elever.
Det beslöts att avvakta utgången av samarbetssamtalen med Kungälv, dock längst till
och med vecka 44. Sedan skulle kontakter knytas med andra utbildningsanordnare.
2012-10-25
Möte med Kungälvs kommun för diskutera detaljer för Kungälvs övertagande av
Sjöfartsgymnasiet, närvarande kommunchefer, jurist, förvaltningschef,
undertecknad
2012-10-31
Förvaltningschef meddelar skolledningen att Kungälv beslutat att inte gå vidare med
att ta över Sjöfartsgymnasiet
2012-11-06
Dnr 2012/87
Rektor skickat hem brev:
”Information gällande elever i årskurs 1 och 2 på Sjöfartsgymnasiet Tjörn”
Kungälvs kommun kommer inte att ta över Tjörns sjöfartsgymnasium
2012-11-12
Uppdrag till programansvarig att ta kontakt med övriga sjöfartsgymnasier i Sverige.
Lindholmen, Öckerö, Visby, Kalmar, Stockholm, Härnösand
2012-11-13
Vo-chef och rektor var på Sjöfartsgymnasiet och informerade eleverna i årskurs 2.
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2012-11-19
Kommunchef informerade personal.
2012-11-20
Vo-chef informerar sjöfartseleverna i årskurs 2.
2012-11-22
Undertecknad informerar elever på Sjöfartsgymnasiet.
Andre vice ordförande Barn och Utbildningsnämnd träffar eleverna på
Sjöfartsgymnasiet
Tisdag 4/12
Möte med ansvariga sjöfartsgymnasiet Lindholmen. Studiebesök planeras innan jul
om möjligt annars i januari.
Onsdag 5/12
Formell information till FSG och huvudskyddsombudet
Torsdag 6/12
Planeringssamtal.
Måndag 10/12
Muntlig inbjudan till eleverna som programsvarig ansvarar för med rektor
närvarande. Informationsbrev till alla elevers vårdnadshavare om att eleverna
inbjuds till studiebesök den 17 december till sjöfartsgymnasiet på Öckerö.
Måndag 10/12
Överlämnande av genomförda individuella elevsamtal och eleverna studieplaner
m.m
Måndag 17/12
Sjöfartselever från Tjörns kommun åker på studiebesök till Öckerö
Sjöfartsgymnasium.
Tisdag 18/12
Planeringsmöte av individuella samtal/vägledning/stöd i detalj. Datum, tider, plats
osv. för eleverna med start i början av januari.
Tisdag 18/12
Informationsbrev till vårdnadshavare om detaljplaneringen i januari.
Kontakter har även tagits med Redarföreningen av undertecknad och kommunchefen
för att diskutera praktikplatser i handelsflottan.
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2013
16/1
Brev har gått ut till föräldrar och elever om den information vi fick vid mötet med
skolinspektionen.
Enskilda samtal kommer att hållas med eleverna.
Fråga; Anser du fortfarande att nämnden och senare kommunfullmäktige fattat ett
klokt beslut om nedläggning av sjöfartsprogrammet;
Svar; Ja med tanke på den utveckling med färre sökande till sjöfartsprogrammet på
Tjörn och Sjöfartsprogrammen i Sverige som vi sett de senaste två åren
Sedan beslutet har vi varit i kontakt med Kungälvs kommun, vi har besökt
skolverket, vi har informerat skolinspektionen, vi har fått besked från Skolverket att
vi kan flytta våra sjöfartselever till andra sjöfartsgymnasier (Lindholmen och
Öckerö) inom vårt samverkansområde.
Den 11 januari fick vi besked av skolinspektionen att de rör sig om frivillighet från
elevernas sida.
Vi har fått besked från Öckerö att de är intresserade att ta över våra sjöfartselever
som börjar årskurs 2 höstterminen 2013.
Med anledning av beskedet från Skolinspektionen så fattades ett enhälligt beslut i
Barn och Utbildningsnämnden den 17/1 2013 att ge ett uppdrag till förvaltningen att
undersöka möjligheterna att med Tjörns kommun som huvudman bedriva utbildning
från höstterminen 2013 för våra sjöfartselever i årskurs 2 och 3, vid Nösnäs
gymnasieskola, Lindholmens tekniska gymnasium eller Öckerö gymnasieskola.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 16
Dnr. 2013/14-714

Anmälan av interpellation från Hans Strandberg (S) till Inga-Lill
Hast (M) om personaltäthet i förskolan
Ärendebeskrivning
Hans Strandberg (S) har ställt en interpellation till Inga-Lill Hast (M) enligt nedan:
”Jag började arbeta i Tjörns Kommun och då på Tångeröds förskola 2007.05.01. Då
var det 16 fast anställda plus ett antal resurser uti från olika barns behov. Det fanns
78 barn inskrivna på Tångeröds förskola, De barn som har 15 tim. närvaro per vecka
var inskrivna som heltidsbarn i budget, och inte som idag på halv barnpeng i budget.
Idag har vi 99 barn inskrivna på 14 heltid personal och färre resurser, om jag ser ut
ifrån barn behov.
 Jag undra om det finns något tak för hur många barn det skall vara per grupp?
I så fall vilket?
 Jag undrar om det finns reglerat hur många barn det får lov att vara per
förskollärare?
I så fall hur många barn?
 Hur ser du på den minskade kvalitén i förskolan på grund av det ökande antalet
barn i förskolegrupperna?


Hur ser du på den oron som utbildningsminister Björklund framhåller, med att
kunskaps nivå sjunker i Sverige?”

Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.
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KF § 17
Dnr. 2012/133-759

Svar på motion om att upprätta en plan för att bekämpa
barnfattigdom
Ärendebeskrivning
En motion är inlämnad av Benny Halldin (S) 2012-04-26, § 61 om att upprätta en
plan för att bekämpa barnfattigdomen.
Förslag till kommunfullmäktige att besluta är:
”att kartlägga barnfattigdomen samt utarbeta ett handlingsprogram med konkreta
åtgärder för att bekämpa den.”
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig i tjänsteutlåtande 2012-09-07 samt i
protokollsutdrag 2012-09-13, § 50.
Socialförvaltningen har yttrat sig i tjänsteutlåtande 2012-11-06 samt i
protokollsutdrag 2012-11-21, § 215.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2013-01-10, § 3.
Stabens sammanlagda bedömning
Inom skolan finns idag ett tydligt regelverk såväl nationellt som på lokal nivå vad
det gäller tillåtna kostnader att betalas av elever.
Barn- och utbildningsnämnden har på lokal nivå tolkat lagens skrivning om
”obetydlig kostnad” till att denna inte får överstiga 100 kronor/termin.
Socialnämndens individ och familjeomsorg har idag en god insyn i frågan genom ett
flertal mål och styrtal som även återrapporteras varje månad i budgetuppföljningen.
Yrkanden
Martin Johansen och Gun Alexandersson-Malm, båda (FP), Rosita Runegrund (KD)
och Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Benny Halldin, Nils Lackfors, Hans Strandberg samt Benny Andersson, samtliga (S)
yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut respektive (S)
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för kommunstyrelsens förslag till
beslut röstar ja och de som röstar i enlighet med (S) förslag att bifalla motionen
röstar nej. Omröstningen utfaller med 19 ja-röster och 16 nej-röster samt 1 avstår.
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Kommunfullmäktige beslutar
Avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S), (MP) och (V) reserverar sig mot
beslutet enligt följande:
”Enligt Statens folkhälsoinstitut växte år 2010 så många som 244 barn på Tjörn upp i
”ekonomiskt utsatta” familjer.
Motionen syftar till att ” kartlägga barnfattigdomen samt utarbeta ett
handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa den”.
Majoriteten på Tjörn har i ett antal beslut snarare försvårat än förenklat för
ekonomiskt utsatta familjer. Exempel på detta är vår höga VA-taxa som slår hårdast
mot de med små ekonomiska marginaler, att man inte vill utrusta våra skolbarn med
datorer, m.m.
Regeringen har på riksplanet systematiskt bidragit till att öka klyftorna i samhället.
Det kanske är logiskt att man lokalt inte vill se, och än mindre göra något, för att
hjälpa de mest utsatta i vårt samhälle.
Lika självklart blir det att vi partier som har en värdegrund som bygger på alla
människors lika värde agerar annorlunda.
Vi vill på detta sätt reservera oss mot majoritetens beslut att inte ens våga kartlägga
frågan om Barnfattigdomen på Tjörn.”
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KF § 18
Dnr. 2013/39-006

Avslut av sammanträde
Kommunfullmäktige beslutar
Avsluta mötet och föra resterande ärenden på dagens föredragningslista till
nästkommande sammanträde.
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Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll 2013-01-24

Ledamöter
närv tjg

1

Revisionsrapport
§7

närv ej tjg x
ej närv

–

Ja

Nej

Motion barnfattigdom
§ 17

Avst

Ja

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

1

2. Yvonne Andersson

(m)

1

1

1

3. Håkan Bergstam

(m)

1

1

1

4. Mikael Andersson

(m)

-

5. Inga-Lill Hast

(m)

1

1

1

6. Katarina Leone

(m)

-

7. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

8. Inger Forsberg Bergstam
(m)

1

1

1

9. Ulla-Britt Elkan

1

1

1

(m)

Ingela Wastegård

(m)

-

Henrik Bergeld

(m)

-

Håkan Norrhamn

(m)

-

1

1

Udo Büchel

(m)

-

1

1

Eivor Gustavsson

(m)

-

10. Henry Hermansson (c)

1

1

1

11. Mats Kristensson

(c)

1

1

1

Maria Hult

(c)

-

Inga Olsson

(c)

-

12. Martin Johansen

(fp)

1

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(fp)

1

1

1

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

1

1

1

16. Hans Kristensson

(fp)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17. Gun Alexandersson Malm fp)

Anders Wernesten

(fp)

X

Anette Wallin

(fp)

-

Daniel Hjerpe

(fp)

-

18. Rosita Runegrund

(kd)

1

1

1 t om § 14

1
1

1 (2)

Nej

19. Reidun Lorentzon

(kd)

20. Roland Flyckt

(kd)

1

Berne Petersson

(kd)

X

Kent Kihlberg

(kd)

-

21. Benny Andersson

(s)

1

1

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

1

1

1

1

Avst

Ja

Nej

Avst
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Ledamöter

närv tjg

Revisionsrapport

1

§7

närv ej tjg x
ej närv

—

Ja

Nej

Avst

Motion barnfattigdom
§ 17
Ja

Nej

23. Nils Lackfors

(s)

1

1

1

24. Torsten Gustafsson

(s)

1

1

1

25. Robert Bull

(s)

1

1

1

26. Alma Nilsson

(s)

1

1

1

27. Claes Jansson

(s)

1

1

1

28. Isabell Eriksson

(s)

-

29. Benny Halldin

(s)

1

1

1

30. Rigmor Friis

(s)

1

1

1

31. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

32. Hans Strandberg

(s)

1

1

1

33. Mona-Lisa Dahlberg (s)

1

1

1

1

1

Leif Göbel

(s)

-

Christer Olofsson

(s)

1

Anette Johansson

(s)

-

Christer Tegemo

(s)

-

Bo Isaksson

(s)

-

Lars-Göran Lundkwist (s)

-

Cecilia Månfagre

(s)

X

(v)

1

1

1

1

1

1

1

34. Emilio Cotroneo
Vakant
35. Robert Johansson

(mp)

1

36. Azar Hedemalm

(mp)

-

Jan-Eric Etander

(mp)

1

Marita Nyström

(mp)

-

37. Gösta Andersson

(sb)

1

1

1

38. Marianne Olsson

(sb)

1

1

1

Mikael Berntsson

(sb)

-

Annika Andersson

(sb)

-

39. Lars Carlsson
40. Björn Holm
(numera m)
Ammi Henriksson

(ka)
fd (ka)

-

Berndt Wångstedt

-

fd (ka)
fd (ka)

(numera M)

41. Thord Jansson
Summa:

Avst

(v)

(numera M)

(sd)

1

1

37+3

21

1

16

2 (2)

19

16

1

Ja

Nej

Avst

