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§1

Val av protokollsjusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Björn Möller (M) och Gunilla Nordberg (S) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M), Gunilla Nordberg (S) och Martin Johansson (SD) föreslås utses
till protokollsjusterare.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och Björn Möller (M) och
Gunilla Nordberg (S) väljs.
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§2

Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktige beslutar
Fastställa dagordningen med följande ändringar:
Tillägg:
Anmälan och svar på enkel fråga från Martin Johansson (SD) ställd till Martin
Johansen (FP) gällande Lilla Blå och nyanlända flyktingar
Anmälan av motion från Hans Strandberg (S) gällande betald
specialistsjuksköterskeutbildning
Anmälan av interpellation från Nils Lackfors (S) ställd till Martin Johansen (FP)
gällande eventuell överflyttning av verksamhet till SOLTAK AB
Anmälan av interpellation från Claes Jansson (S) ställd till Martin Johansen (FP)
gällande omsättningskrav
Val av ersättare till Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns
styrelse för perioden 2015-04-01 – 2019-03-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-01-29

4 [31]

§3

Val av ledamot, ersättare och revisor i SOLTAK AB
Dnr 2015/65-111
Kommunfullmäktige beslutar
Välja följande personer till ledamot, ersättare och revisor i SOLTAK AB:
1.
2.
3.

Martin Johansen (FP) väljs till ledamot
Benny Andersson (S) väljs till ersättare
Erling Alsin (S) väljs till revisor

Sammanfattning
Som ägarkommun till SOLTAK AB ska Tjörns kommun välja en ledamot och en
ersättare till styrelsen. En lekmannarevisor ska också utses.
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§4

Val av stämmoombud till SOLTAK AB
Dnr 2015/65-111
Kommunfullmäktige beslutar
1. Välja Anders G Högmark (M) till stämmoombud till SOLTAK AB.
2. Fullmakt för Anders G Högmark (M) att företräda Tjörns kommun på
bolagsstämmorna undertecknas av fullmäktiges förste vice ordförande, Gun
Alexandersson Malm (FP), och fullmäktiges andre vice ordförande Rikard
Larsson (S).
Sammanfattning
Som ägarkommun till SOLTAK AB ska Tjörns kommun välja ett ombud till bolags/årsstämmor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (FP) nominerar Anders G Högmark (M) till stämmoombud
till SOLTAK AB, samt föreslår att fullmakt att företräda Tjörns kommun undertecknas
av fullmäktiges förste vice ordförande, Gun Alexandersson Malm (FP), och
fullmäktiges andre vice ordförande Rikard Larsson (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-01-29

6 [31]

§5

Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
Dnr 2015/3-003
Kommunfullmäktige beslutar
1.

2.

Anta upprättat förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden med
komplettering i § 10 så att ordförande och andre vice ordförande i Säker- och
tryggutskottet också ingår i nämnden.
Det reviderade reglementet gäller från och med den tidpunkt då
Kommunfullmäktige fattat beslut om reglementet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-15 att förändra sitt beredningsarbete genom att
ersätta kommunstyrelsens presidieutskott (KSPU) med kommunstyrelsens
arbetsutskott (KSAU) samt att ersätta styrgruppen för räddning och säkerhet med
kommunstyrelsens utskott för säker och trygg. Det innebär att den bemanning som
krisledningsnämnden haft i enlighet med nu gällande reglemente bör justeras.
Revideringarna avser paragrafen 10.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut, § 14 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 5 januari 2015
Förslag till reglemente för Krisledningsnämnden
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M), Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till
förslag till beslut.
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§6

Val av krisledningsnämnd
Dnr 2015/65-111
Kommunfullmäktige beslutar
Välja följande personer till Krisledningsnämnden:
Ledamöter
Martin Johansen (FP)
Inga-Lill Hast (M)
Bo Bertelsen (M)
Benny Andersson (S)
Jeanette Lagervall (S)
Anders Wernesten (FP)

Ersättare
Azar Hedemalm (MP)
Roland Flyckt (KD)
Mats Kristensson (C)
Robert Bull (S)
Benny Halldin (S)
Gunilla Nordberg (S)

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-15 att förändra sitt beredningsarbete genom att
ersätta kommunstyrelsens presidieutskott (KSPU) med kommunstyrelsens
arbetsutskott (KSAU) samt att ersätta styrgruppen för räddning och säkerhet med
kommunstyrelsens utskott för säker och trygg. Det innebär att den bemanning som
krisledningsnämnden haft i enlighet med nu gällande reglemente bör justeras.
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§7

Svar på motion från Nils Lackfors (S), om Tjörn – bästa ITkommun 2020
Dnr 2014/104-005
Kommunfullmäktige beslutar
Avslå motionen.
Sammanfattning
Nils Lackfors (S) har lämnat en motion om tillsättande av politisk styrgrupp ”Tjörn
Bästa IT-kommun 2020”, enligt följande:
”Bakgrund
Det är med tillförsikt som vi ser fram mot införandet av den nya plattformen inom
kommunens IT-system. Denna plattform gör det möjligt att ta nya steg mot att göra
kommunen till en av de främsta att bruka fördelarna med IT. Det är också viktigt att
uppkopplingar och övrig utrustning kompletteras och fungerar inom kommunen.
Överföringshastigheterna till hushållen och kommunens enheter på Tjörn bör
tillsammans med leverantörena kvalitetsäkras. Till höstterminen kommer äntligen
varje elev, årskurs 7-9 erbjudas en bärbar dator. Inom skolan ska datorer/ läsplattor
erbjudas i allt lägre åldrar, från det år som forskare och pedagoger anser det lämpligt.
Det är viktigt med resurser för kompetensutveckling riktad till rektorer och lärare, så
att vi successivt ökar möjligheter att dra nytta av datorn som ett pedagogiskt verktyg.
För medborgarna är det ur ett service- och demokratiperspektiv angeläget att
kontakterna med kommunens förvaltningar/bolag förenklas och kommunens
processer görs transperanta och tillgängliga. Genom t.ex. appar, digitala blanketter, efakturering och kommunikationsrutiner via IT/telefoni kan kommunen öka sin
servicenivå och tillgänglighet. Tekniken ska användas för att öka servicenivån och ge
förbättrade förutsättningar för ett gott bemötande i direktkontakterna med Tjörnborna.
Också internt inom kommunen finns stora fördelar om arbetet med förenklingar med
hjälp av IT-lösningar kan förverkligas. För att påskynda denna utveckling behövs
investeringar i kompetensutveckling, utrustning och programvaror, en politisk enighet
och vilja för att åstadkomma detta. Det krävs också en starkare samordning, styrning,
målinriktning och en ökad resurstilldelning till IT-utvecklingen i kommunen.
Med ovanstående bakgrundsbeskrivning föreslås följande:
1.
En politisk styrgrupp ”Tjörn Bästa IT-kommun 2020” tillsätts.
2.
Den politiska styrgruppen får i uppdrag att ta fram ett program, med delmål,
som omfattar samtliga förvaltningar och kommunala bolags IT-utveckling för
perioden 2015-2020. Kostnader för programmet redovisas kommunfullmäktige
inför beslut om resurstilldelning för investeringar och drift för IT-avdelning
och respektive förvaltning/bolag. Till styrgruppen knyts nyckelpersoner från
förvaltning/bolag.
3.
Förvaltning och bolag ges i uppdrag att ta fram förslag som syftar till att genom
IT-lösningar förenkla, effektivisera och förbättra servicenivån enligt
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ovanstående bakgrundbeskrivning. Förslagen ska tids- och kostnadssättas.
Förvaltningen rapporterar till den politiska styrgruppen.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 52 den 27 mars 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 231 den 27 november 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 2 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Motion den 15 februari 2014
Politiskt svar den 27 november 2014
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Nils Lackfors (S) och Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och Martin Johansens (FP) och
Robert Johanssons (MP) förslag att bifalla Kommunstyrelsens förslag till beslut väljs.
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§8

Svar på motion från Gunilla Nordberg (S) om ständiga förbättringar
av säkerhetsarbetet
Dnr 2013/392-167
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera motionen till Kommunstyrelsens Säker- och tryggutskott för
behandling.
Sammanfattning
Gunilla Nordberg (S) har väckt en motion gällande ständiga förbättringar av
säkerhetsarbetet, enligt följande:
”Tjörns kommun har certifierat sig som en Säker och trygg kommun något som vi
Socialdemokrater aktivt har bidraget till. En förutsättning för att arbetet skall bli
framgångsrikt är att vi ständigt utvecklar och förbättrar vårt säkerhetsarbete.
Ett antal områden upplever våra medborgare som otrygga och där mer behöver göras
för att höja ribban i vårt säkerhetsarbete. GC-vägar, otrygga skolskjutsar, en dålig
reservfärja ”Hakefjord”, avsaknad av nattvandrare på Tjörn är bara några av de
punkter som omgående måste utreddas och åtgärder vidtas.
Samtidigt upplevs en del av vårt säkerhetsarbete lite för byråkratiskt och snarare drar
ett löjes skimmer över verksamheten. Ett sådant område är det låsta kommunhuset
med de onödigt krångliga inpasseringsreglerna.
Med bakgrund av ovanstående vill vi att kommunfullmäktige beslutar:
Att
Att
Att
Att
Att
Att
Att

Justerandes sign

ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vilka GC-vägar
som har högst prioritet ur en säkerhetssynpunkt.
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att Tjörn skall
kunna bli en drogfri kommun.
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vad som kan
göras för att höja säkerheten vid våra skolbarns resor till och från skolan.
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vad som kan
göras för att höja säkerheten i kommunens färjetrafik.
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra åtgärder för att få igång en
”Nattvandrare” verksamhet på Tjörn.
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att snarast se över lås och inpasseringsrutiner i
kommunhuset i syfte att skapa ett för alla medborgare ”öppet” hus.
till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av sina åtgärder och utredningar
senast under september månad 2014”
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Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 236 den 21 november 2013
Kommunstyrelsens beslut, § 232 den 27 november 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 3 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2013
Tjänsteutlåtande den 13 februari 2014
Politiskt svar den 27 november 2014
Förslag till beslut på sammanträdet
Gunilla Nordberg (S) och Martin Johansen (FP) yrkar på att motionen återremitteras
till Kommunstyrelsens Säker- och tryggutskott för behandling.
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§9

Godkännande av riktlinje Styrmodell och Budget- och
uppföljningsprocess i Tjörns kommun
Dnr 2014/469-041
Kommunfullmäktige beslutar
1.
Upphäva beslut 2005-12-15, § 157 Budget- och uppföljningsprocess
2.
Godkänna Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun
Sammanfattning
Utifrån budgethandlingen för kommunstyrelsen 2014 har projektet Ledningssystem
drivits. I detta projekt har ett delprojekt varit att ta fram en styrmodell för Tjörns
kommun. Styrmodellen syftar till att tydliggöra den röda tråden från visionen,
politiska mål och prioriteringar ner till den enskilda medarbetarens vardag. Med
hjälp av styrmodellen ska visionen genomsyra hela kommunen och de kommunala
bolagen så att alla verksamheter arbetar i samma riktning.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 157 den 15 december 2005
Kommunstyrelsens beslut, § 4 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 26 november 2014
Förslag, Styrmodell i Tjörns kommun den 26 november 2014
Förslag, Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun den 26 november 2014
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (FP), Robert Johansson (MP) och Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 10

Anmälan och svar på enkel fråga från Martin Johansson (SD)
ställd till Martin Johansen (FP) gällande Lilla Blå och nyanlända
flyktingar
Dnr 2015/64-282
Kommunfullmäktige beslutar
1. Frågan får ställas
2. Frågan är besvarad
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har ställt en enkel fråga till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
”Pga undrande föräldrar i Höviksnäs med omnejd, har vi blivit ombedda att fråga
om barnen i den pedagogiska verksamhetens lokal Lilla Blå i Höviksnäs, skall
lämna plats för nyanlända flyktingar?”
Beslutsunderlag
Enkel fråga den 27 januari 2015
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§ 11

Revisionsrapport: Granskning av löneprocessen
Dnr 2014/358-024
Kommunfullmäktige beslutar
Lägga rapporten till handlingarna, med hänvisning till de åtgärder som vidtagits.
Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av
löneprocessen. I granskningen har man identifierat ett antal
förbättringsområden/rekommendationer.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 168 den 16 oktober 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 5 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Revisionsrapport den 11 september 2014
Tjänsteutlåtande den 26 november 2014
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) och Martin Johansen (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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§ 12

Revisionsrapport: Granskning av styrdokument samt
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen
Dnr 2014/359-107
Kommunfullmäktige beslutar
Lägga rapporten till handlingarna, med hänvisning till de åtgärder som vidtagits.
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun har
Ernst & Young granskat styrdokumenten för de kommunala bolagen samt
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen med anledning av
ändringar i kommunallagen.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 169 den 16 oktober 2014
Kommunstyrelsen, § 6 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Revisionsrapport den 11 september 2014
Tjänsteutlåtande den 2 december 2014
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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§ 13

Antagande av biblioteksplan 2015-2018
Dnr 2014/447-880
Kommunfullmäktige beslutar
Anta Biblioteksplan 2015–2018
Sammanfattning
En revidering av biblioteksplanen har gjorts och omfattar perioden 2015–2018.
Planen är indelad i inriktningsområden som ska spegla kommande årens behov och
utvecklingsmöjligheter.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 69 den 10 november 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 7 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 oktober 2014
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (FP), Robert Johansson (MP) och Alma Nilsson (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 15

Godkännande av fusion mellan Tjörns Miljö AB och Tjörns
Kommunala Förvaltnings AB
Dnr 2014/467-107
Kommunfullmäktige beslutar
Bordlägga ärendet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-23 (KF§ 123) att den verksamhet som
överlämnades från Tjörns kommun till Tjörn Miljö AB (TMAB) enligt
kommunfullmäktiges beslut 2008-12-22 (KF § 175) ska ingå i
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Som ett led i verkställigheten av
fullmäktiges beslut träffades ett överlåtelseavtal mellan TMAB och Tjörns kommun
som godkänts Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (TFAB). Tillträdesdagen enligt
avtalet var den 1 september 2014 varefter ingen verksamhet har bedrivits i TMAB.
Eftersom TMAB inte längre bedriver någon verksamhet förväntas styrelsen i TMAB
den 8 december 2014 respektive styrelsen i TFAB den 18 december 2014 besluta att
TMAB fusioneras med TFAB. Fusionen innebär att dotterbolagets samtliga
tillgångar och skulder tas över av sitt moderbolag. Samtidigt upplöses TMAB utan
likvidation.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut, § 8 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 3 december 2014
Protokollsutdrag Tjörns Miljö AB, § 87 den 8 december 2014
Protokollsutdrag Tjörns Förvaltnings AB, § 36 den 18 december 2014
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Benny Andersson (S) och Gert Kjellberg (TP) yrkar på att ärendet ska bordläggas
tills samtliga juridiska tvister mellan bolagen är avgjorda och vunnit laga kraft.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att
ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs och Kommunfullmäktige godkänner
följande beslutsgång:
Ja-röst för Benny Anderssons (S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag
Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag
Justerandes sign
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Omröstningsresultat
18 ja-röster (se omröstningsprotokoll)
22 nej-röster (se omröstningsprotokoll)
Benny Anderssons (S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag om bordläggning väljs då
endast en tredjedel av ledamöternas röster krävs för bordläggning.
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§ 16

Återremitterat ärende, uppdrag från kommunfullmäktige gällande
delårsbokslut per 2014-08-31
Dnr 2014/350-042
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktiges beslut dnr 2014/350-042 § 165 upphävs och ersätts med, att
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut 2014-08-31 samt att
uppmana nämnderna att målmedvetet fortsätta arbetet med att reducera
prognosticerade avvikelser mot budget.
Sammanfattning
Vid fullmäktige 2014-10-16 § 165, fick kommunchefen följande uppdrag; att ansvara
för att nödvändiga beslut tas inom Socialförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen för att 2014 års budget nås. Att Kommunchefen skall ta
initiativ till att nödvändiga politiska och förvaltningsmässiga beslut tas för att 2014
års budget nås inom såväl Socialförvaltningen som Barn- och
utbildningsförvaltningen. Att avrapportera hur detta arbete fortskrider på kommande
Kommunstyrelsemöten. I detta ärende sker en första återrapport.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 165 den 16 oktober 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 209 den 30 oktober 2014
Kommunfullmäktiges beslut, § 205 den 24 november 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 10 den 15 januari 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 17

Flyktingmottagande och avtal om mottagande av nyanlända i Tjörns
kommun
Dnr 2014/365-133
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ansvaret för integrationen och att ansvaret för kommungemensam samordning
av flyktingmottagandet läggs under Kommunstyrelsen.
2. Reglementet för Kommunstyrelsen ändras så att ansvaret för integration och
samordning skrivs in.
3. Statliga ersättningar för flyktingmottagande går till Kommunstyrelsen för
fördelning till berörda ansvarsområden.
4. Kommunstyrelsen får ansvar för att förhandla fram ett avtal med Länsstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen får ansvar för att involvera det civila samhället och idéburna
organisationer i mottagandet av flyktingar.
6. Kommunstyrelsen får uppdrag att utreda ett flyktingmottagande i samverkan
med närliggande kommuner.
7. Ansvaret för bostadsförsörjningen, för målgruppen, läggs under
Kommunstyrelsen.
8. Ansvaret för SFI för vuxna och den utökade samhällsorienteringen läggs under
Barn- och utbildningsnämnden.
9. Reglementet för Barn och utbildningsnämnden ändras så att ansvaret för
integration och samordning för SFI för vuxna och den utökade
samhällsorienteringen skrivs in.
10. Nämnder och styrelsers kostnader för utökat flyktingmottagande finansieras
inom given budgetram 2015. För kommande år bereds frågan i budgetarbetet.
Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Socialförvaltningen fick i uppdrag att beskriva nuläget kring flyktingsituationen
utifrån de signaler som kommer från Migrationsverket om en ökning av antalet
flyktingar som kommer till Sverige samt bereda frågan om hur Tjörns kommun skall
hantera den förväntade ökningen av nya invånare från Migrationsverkets
anläggningsboende på Tjörn och de nya flyktingar som finner eget boende på Tjörn
samt undersöka möjligheterna att skriva ett eventuellt avtal om nyanlända mellan
Tjörn kommun och Länsstyrelsen. Detta uppdrag resulterade i en tjänsteskrivelse
som gick ut på remiss till de politiska partierna som är representerade i Tjörns
kommuns fullmäktige. Svar har inkommit från fyra partier. Utifrån tjänsteskrivelsen
och inkomna remissvar föreslås en rad beslut för att Tjörns kommun ska kunna ta
emot flyktingar på ett bra och strukturerat sätt.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens presidieutskotts beslut, § 94 den 16 oktober 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 11 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 29 september 2014
Remissvar från:
Socialnämnden, § 166 den 19 november
Barn- och utbildningsnämnden, § 77 den 20 november 2014
Socialdemokraterna,
Folkpartiet,
Moderaterna,
Tjörnpartiet
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (FP), Inga-Lill Hast (M), Björn Möller (M), Robert Johansson
(MP), Azar Hedemalm (MP), Roland Flyckt (KD), Emelie Holgersson (C), Benny
Halldin (S), Rikard Larsson (S) och Alma Sibrian (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) och Martin Johansson (SD) yrkar på återremiss därför att
föreslagen organisation inom kommunen för hantering av nyanlända enligt
Kommunstyrelsens förslag ej är tillräckligt berett, bland annat med tanke på
bostadssituationen inom kommunen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
ärendet ska avgöras idag.
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§ 18

Åtgärder för att öka resandekapaciteten på södra Bohusbanan –
mötesspår i Grohed
Dnr 2013/158-537
Kommunfullmäktige beslutar
1. Tillsammans med kommunerna Stenungsund, Orust, Uddevalla och Kungälv
erbjuda Västra Götalandsregionen en förskottering av Trafikverkets kostnader
för byggnation av ett mötesspår i Grohed.
2. Tjörns kommun för egen del svarar för högst 12,5% av kapitalkostnaden
(räntekostnaden) för förskottsfinansieringen
Sammanfattning
Resandet på södra Bohusbanan har ökat och det råder tidvis brist på kapacitet varför
åtgärder för att öka kapaciteten och möjliggöra ett ökat resande är angelägna. Västra
Götalandsregionens ”Målbild för tåg” har som utgångspunkt att tågresandet skall
tredubblas fram till 2035. En förlängning av befintliga plattformar genomförs under
2014-2015 för att ge möjlighet att trafikera med längre tåg. Nästa steg är att skapa ett
nytt mötesspår i Grohed för att öka antalet avgångar och skapa ökad punktlighet på
Bohusbanan.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut, § 12 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 december 2014
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§ 20

Mottagande av arv för Lilldals äldreboende
Dnr 2014/468-792
Kommunfullmäktige beslutar
Tjörns kommun tar tacksamt emot arvet att användas för trivselskapande åtgärder för
åldersdementa personer som vårdas på Lilldals äldreboende samt för utveckling och
skötsel av ”Sinnenas trädgård” i enlighet med testamentet.
Sammanfattning
Bouppteckning efter Carl Eric Hagström förrättades den 5 mars 2014.
Vid förrättningen framkom att Carl Eric Hagström testamenterat pengar
till Tjörns kommun såsom huvudman för Lilldals äldreboende. Enligt testamentet
(bilaga) ska 500 000 kr användas för trivselskapande åtgärder
för åldersdementa personer på Lilldalshemmet samt 200 000 kr för utveckling och
skötsel av ”Sinnenas trädgård”.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut, § 13 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 3 december 2014
Testamente den 22 juni 2005
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§ 21

Anmälan av revisionsrapport: Granskning av kommunens
överförmyndarnämnd
Dnr 2014/486-190
Kommunfullmäktige beslutar
Remittera rapporten till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens
överförmyndarnämnd.
Beslutsunderlag
Rapport den 18 december 2014
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§ 22

Anmälan av revisionsrapport: Granskning av kommunens budgetoch skuldrådgivning
Dnr 2014/487-150
Kommunfullmäktige beslutar
Remittera rapporten till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens budgetoch skuldrådgivning
Beslutsunderlag
Rapport den 18 december 2014
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§ 23

Anmälan av motion från Benny Andersson (S) gällande anställning
av kommunekolog för förbättrad miljöplanering
Dnr 2015/38-023
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och remitteras till kommunkansliet.
Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en motion enligt följande:
”Bakgrund
I socialdemokraternas budget de senaste åren har vi tillfört extra resurser för att
förstärka kommunens miljöarbete samt kompetens. Vi tar nu ytterligare steg i den
riktning som vi anser att framtiden kräver av en modern och framsynt kommun, att
tillföra en kommunekolog.
En kommunekologs kunskaper behövs inom den kommunala framtidsplaneringen.
Det gäller förutom kompetensförstärkning av miljöarbetet främst inom
samhällsbyggnadsfrågor som behöver en ekologs kompetens för att kunna avgöra om
en strandskyddsdispens ska kunna ges eller om ett bygglov ska beviljas.
Se nedan utdrag ur Plan och Bygglagen kap 1 och 2.
1 kap. Syfte, innehåll och definitioner
1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i
dagens samhälle och för kommande generationer.
2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt denna lag.
2 kap. Allmänna och enskilda intressen
1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och
enskilda intressen.
2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna
lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap.
och 4 kap. 1–8 §§miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljöoch klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder,
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2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i
första stycket 1–5. Lag (2013:867).
4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna
lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är
lämplig för ändamålet.
Även i översiktsplanearbetet som ska göras varje mandatperiod behövs en
kommunekologs kompetens. I många ärenden som har passerat är vi övertygade om
att en ekologs kompetens hade varit av godo. Privatisering av kommunens mark och
vattenområden i känsliga kommundelar är ett av många exempel där en
kommunekologs värdering är av vikt för framtiden. Detaljplaneringen i våra
hamnområden, Malagaområdet, Klädesholmen som exempel,
småbåtshamnsutbyggnad, Goviken, är andra exempel som behöver klok planering.
Även inom kommunstyrelsen finns ärenden där en ekologs unika kompetens vore
önskvärd. I en framtid med allt större problem pga. klimatförändringar och förlust av
biologisk mångfald är vi övertygade om att tillgång till denna kompetens kommer att
förstärka kommunens varumärke. Vi föreslår att ekologen placeras på
kommunstyrelseförvaltningen för att kunna användas kommunövergripande, främst
inom samhällsbyggnadsplanering.
Begreppet Sveriges lustgård förpliktar. I en lustgård är de biologiska värdena
bevarade med kunskap och aktiv medvetenhet som riktmärke för all planering.
Vi är medvetna om att en liten kommun som Tjörn kan ha svårt att tillföra en ny
tjänst om som kommunekolog på egen hand och att vi därmed anser att en
heltidstjänst som kommunekolog med fördel kan göras i samarbete med t.ex. Orust.
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna
• Att kommunen tillför kompetensen kommunekolog till kommunstyrelsens
förvaltning.
• Att kontakt tas med Orust kommun för samarbete om ny tjänst kommunekolog.”
Beslutsunderlag
Motion den 19 januari 2015
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§ 24

Anmälan av motion från Hans Strandberg (S) gällande betald
specialistsjuksköterskeutbildning
Dnr 2014/480-027
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och remitteras till kommunkansliet.
Sammanfattning
Hans Strandberg (S) har lämnat in en motion enligt följande:
”Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att klara kompetensförsörjningen till
välfärden. Att underlätta för vidareutbildning, kompetensutveckling och
karriärmöjligheter är insatser i detta arbete. Tjörns kommun har många anställda
sjuksköterskor. Att få fler av dessa att bli specialistsjuksköterska i vår kommun. Vi
Socialdemokrater vill göra det möjligt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig till
specialistsjuksköterskor på betald arbetstid. Modell för detta finns framtaget i Västra
Götalandsregionen tillsammans med vårdförbundet. Andra landsting har också fattat
beslut om liknande arbetssätt. Vårdförbundet har gjort beräkningar som visar att det
tar 19 år att tjäna in kostnaderna för det ytterligare året med studielån.
I regeringens budget finns en utbyggnad av antal högskoleplatser till
specialistsjuksköterska. Att få många sökande till dessa platser ser vi som viktigt.
Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
Att Tjörns kommun utreder hur kommunen kan låta sjuksköterskor vidareutbilda sig
till specialistsjuksköterska på betald arbetstid.”
Beslutsunderlag
Motion den 15 december 2014
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§ 25

Anmälan av interpellation från Nils Lackfors (S) ställd till Martin
Johansen (FP) gällande eventuell överflyttning av verksamhet till
SOLTAK AB
Dnr 2015/44-012
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Nils Lackfors (S) har inkommit med en interpellatio9n ställd till Martin Johansen
(FP) gällande eventuell överflyttning av verksamhet till SOLTAK AB, enligt
följande:
”Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-11:
1. Under förutsättning att majoriteten av ägarkommunerna till SOLTAK AB överför
respektive verksamhet till SOLTAK AB, om verksamhetsövergång för ekonomi- och
löneadministration, upphandling och IT-drift med huvudsaklig omfattning enligt
förstudierna.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta när överföring av IT-drift ska ske.
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor:
1. Har några verksamhetsövergångar till SOLTAK AB aktualiserats för
kommunen enligt beslut i KF 2014-06-11?
2. Planerar kommunen för verksamhetsövergångar under de närmaste åren och i
så fall vilka verksamheter?
3. Vilka är för närvarande de ekonomiska och verksamhetsmässiga
konsekvenserna för kommunens engagemang i SOLTAK AB sedan starten av
bolaget?
4. När förväntas kommunens engagemang i SOLTAK AB, ge ekonomiska
stordriftsfördelar som innebär en effektivare verksamhet?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 23 januari 2015
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§ 26

Anmälan av interpellation från Claes Jansson (S) ställd till Martin
Johansen (FP) gällande omsättningskrav
Dnr 2015/61-052
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Claes Jansson (S) har inkommit med en interpellation ställd till Martin Johansen
(FP) gällande omsättningskrav, enligt följande:
”Bakgrund,
Fråga i anledning av artiklarna i ST tidningen där det framkommer att Tjörns
kommun har krav på lägsta omsättningsbelopp på 150 Mkr vid upphandling av
entreprenad.
Det har framkommit i dessa artiklar att kommunens upphandling blivit överprövad
av lokal entreprenör på grund av att omsättningskravet anses vara för högt
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Justerandes sign

Vem har beslutat att omsättningskravet på denna upphandling ska vara 150
Mkr?
På vilka grunder har man kommit fram till denna beloppsgräns?
Finns det något politiskt beslut om detta?
Är detta en medveten strategi för att utestänga Tjörnföretag?
Var står detta i Tjörns kommuns inköps och upphandlingspolicy?
Hur tänker man försöka att underlätta för små och medelstora företag att
lämna anbud?”
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§ 27

Val av ersättare till Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörns styrelse för perioden 2015-04-01 – 201903-31
Dnr 2014/331-111
Kommunfullmäktige beslutar
Välja Inga Olsson (C) till ersättare i Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörns styrelse för perioden 2015-04-01 – 2019-03-31.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja en ersättare i Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörns styrelse för perioden 2015-04-01 – 2019-03-31.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (FP) nominerar Inga Olsson (C) till ersättare i
Samordningsförbundet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll 2015-01-29

Ledamöter
närv tjg

1

närv ej tjg x

Fusion TMAB och
TFAB

1 (2)

§

§

§ 15
ej närv

–

Ja

Nej

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

2. Inga-Lill Hast

(m)

1

1

3. Lars Carlsson

(m)

1

1

4. Björn Möller

(m)

1

1

5. Miia Vuolama

(m)

1

1

6. Mike Hansson

(m)

1

1

7. Anders G Högmark

(m)

1

1

8. Mikael Andersson

(m)

1

1

9. Lennart Rosén

(m)

1

1

Annika Andersson

(m)

X

John Ödman

(m)

X

Yvonne Andersson

(m)

-

Daniel Magnusson

(m)

-

Filip Gollungberg

(m)

X

10. Henry Hermansson (c)

1

11. Georg Strömbom

(c)

-

Mats Kristensson

(c)

-

Emelie Holgersson

(c)

1

1

12. Martin Johansen

(fp)

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

1

1

14. Anders Wernesten

(fp)

-

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

1

1

16. Hans Kristensson

(fp)

1

1

1

1

17. Gun Alexandersson Malm fp)

1

Gunnemar Olsson

(fp)

-

Benita Nilsson

(fp)

-

Kenneth Hermansson (fp)

1

1
1

18. Roland Flyckt

(kd)

1

19. Reidun Lorentzon

(kd)

-

20. Jörgen Myrberg

(kd)

1

1

Dan Gustavsson

(kd)

1

1

Barbro Johansson

(kd)

-

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll 2015-01-29

Ledamöter

närv tjg

1

närv ej tjg x

Fusion TMAB och
TFAB

2 (2)

§

§

§ 15
ej närv

—

Ja

Nej

21. Benny Andersson

(s)

1

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

1

1

23. Nils Lackfors

(s)

1

1

24. Jeanette Lagervall

(s)

1

1

25. Robert Bull

(s)

-

26. Alma Nilsson

(s)

1

1

27. Hans Strandberg

(s)

1

1

28. Hanna Gustafsson

(s)

-

29. Claes Jansson

(s)

1

30. Rigmor Friis

(s)

-

31. Rikard Larsson

(s)

1

1

32. Benny Halldin

(s)

1

1

Cecilia Månfagre

(s)

1

1

Christer Tegemo

(s)

-

Isabell Eriksson

(s)

-

Ulf Mellin

(s)

1

1

Tina Baudino

(s)

1

1

Klaes Lundin Eide

(s)

X

(v)

-

Alma Janeth Sibrian

(v)

1

Katarina Johansson

(v)

X

34. Robert Johansson

(mp)

1

1

35. Azar Hedemalm

(mp)
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-
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Sammanträdesdatum 2015-01-29

1((&)[4]

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 18.30 – 21.20

Utses att justera

Björn Möller (M) och Gunilla Nordberg (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2015-01-29, kl. 21.30

Paragrafer

14, 19

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Kajsa Cardevik

Ordförande

____________________________________________________________
Anders G Högmark (M)

Justerare

____________________________________________________________
Björn Möller (M)
Gunilla Nordberg (S)

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-01-29

Anslaget sätts upp

2014-01-30

Anslaget tas ner

2014-02-20

Protokollets förvaring

Kommunstyrelsens expedition

Underskrift
_______________________________________________________________
Kajsa Cardevik
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-01-29

2 [4]

§ 14

VA-taxa 2015
Dnr 2014/444-346
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet för ny beredning där man kan påvisa att förvaltningarna följer
investeringsprojektens budgetramar.
Sammanfattning
Kommunen är mitt i genomförandet av den VA-plan som fullmäktige antog år 2006.
Det är en mångårig satsning, med mycket stora investeringar. Att VA-taxan behöver
höjas år 2015 beror dels på att kapitalkostnaderna ökar kraftigt, och dels på att
stoppade detaljplaner gett färre nya kunder. Om VA-kunderna ska bära sina egna
kostnader behöver VA-taxan år 2015 höjas med 5 %. Alternativt behövs ett särskilt
kommunbidrag på 2,3 mkr till VA-verksamheten.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 291 den 12 november 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 9 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 oktober 2014
Förslag till VA-taxa 2015
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras 19.52 – 20.10
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (FP), Inga-Lill Hast (M) och Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP), Claes Jansson (S), Benny Halldin (S), Benny Andersson (S) och
Rikard Simensen (SD) yrkar på återremiss för ny beredning där man kan påvisa att
förvaltningarna följer investeringsprojektens budgetramar.
I andra hand yrkar Claes Jansson (S), Benny Halldin (S), Benny Andersson (S) och
Rikard Simensen (SD) bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut med
förändringen att anläggningsavgifterna (p. 1) och brukningsavgifterna (p. 2) ska
höjas med KPI under 2014.
Beslutsgång
Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag och finner att så är fallet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (FP) med fleras förslag
Nej- röst för Gert Kjellbergs (S) med fleras förslag
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-01-29

3 [4]

Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll)
18 Nej-röster (se omröstningsprotokoll)
Gert Kjellbergs (TP), Claes Janssons (S), Benny Halldins (S), Benny Anderssons (S)
och Rikard Simensens (SD) beslut väljs enligt reglerna om minoritetsåterremiss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-01-29

4 [4]

§ 19

Remiss om medfinansiering av E20 – protokollsutdrag från GR
Dnr 2014/432-311
Kommunfullmäktige beslutar
1.

2.

Anslå 1,117 Mkr under byggperioden 2018 - 2025 för att medfinansiera en
utökad utbyggnad av E 20 mellan Vårgårda och Mariestad. Medel avsätts i
budget respektive år för denna kostnad.
Paragrafen är omedelbart justerad.

Sammanfattning
Mellan 2018 till 2025 skall E 20 från Vårgårda till Mariestad byggas ut. Genom att
medfinansiera 1,117 Mkr kan Tjörns kommun bidra till att utbyggnaden blir mer
omfattande vilket kommer ett minska olycksrisken och positivt stödja tillväxten av
Göteborgs arbetskraftsregion. En förbättrad väg kommer att minska
miljöbelastningen av trafiken.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut, § 15 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 23 december 2014
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) yrkar på avslag av ärendet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (FP) förslag att
bifalla Kommunstyrelsens förslag till beslut väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter
närv tjg

–

Ja

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

2. Inga-Lill Hast

(m)

1

1

3. Lars Carlsson

(m)

1

1

4. Björn Möller

(m)

1

1

5. Miia Vuolama

(m)

1

1

6. Mike Hansson

(m)

1

1

7. Anders G Högmark

(m)

1

1

8. Mikael Andersson

(m)

1

1

9. Lennart Rosén

(m)

1

1

Annika Andersson

(m)

X

John Ödman

(m)

X

Yvonne Andersson

(m)

-

Daniel Magnusson

(m)

-

Filip Gollungberg

(m)

X

10. Henry Hermansson (c)

1

11. Georg Strömbom

(c)

-

Mats Kristensson

(c)

-

Emelie Holgersson

(c)

1

1

12. Martin Johansen

(fp)

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

1

1

14. Anders Wernesten

(fp)

-

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

1

1

16. Hans Kristensson

(fp)

1

1

1

1

17. Gun Alexandersson Malm fp)

§ 19

§ 14

närv ej tjg x
ej närv

Medfinansiering E20

VA-taxa

1

1

Gunnemar Olsson

(fp)

-

Benita Nilsson

(fp)

-

Kenneth Hermansson (fp)

1

1
1

18. Roland Flyckt

(kd)

1

19. Reidun Lorentzon

(kd)

-

20. Jörgen Myrberg

(kd)

1

1

Dan Gustavsson

(kd)

1

1

Barbro Johansson

(kd)

-

Nej

1 (2)

Avst

Ja

Nej

§
Avst

Ja

Nej

Avst

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

närv ej tjg x
ej närv

—

Ja

Nej

(s)

1

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

1

1

23. Nils Lackfors

(s)

1

1

24. Jeanette Lagervall

(s)

1

1

25. Robert Bull

(s)

-

26. Alma Nilsson

(s)

1

1

27. Hans Strandberg

(s)

1

1

28. Hanna Gustafsson

(s)

-

29. Claes Jansson

(s)

1

30. Rigmor Friis

(s)

-

31. Rikard Larsson

(s)

1

1

32. Benny Halldin

(s)

1

1

Cecilia Månfagre

(s)

1

1

Christer Tegemo

(s)

-

Isabell Eriksson

(s)

-

Ulf Mellin

(s)

1

1

Tina Baudino

(s)

1

1

Klaes Lundin Eide

(s)

X

(v)

-

Alma Janeth Sibrian

(v)

1

Katarina Johansson

(v)

X

34. Robert Johansson

(mp)

1

1

35. Azar Hedemalm

(mp)

1

1

Ingemar Wiklund

(mp)

-

Christy Whiddon

(mp)

-

36. Thord Jansson

1

1

(sd)
1

1

37. Martin Johansson

(sd)

1

1

38. Rikard Simensen

(sd)

1

1

Thomas Jakobsson

(sd)

-

Christer Olsson

(sd)

-

39. Gert Kjellberg

(tp)

1

40. Daniel Loch

(tp)

-

41. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

Summa:

40

§

§

21. Benny Andersson

33. Emilio Cotroneo

2 (2)

1

1

22

18

Avst

Ja

Nej

§
Avst

Ja

Nej

Avst

