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§92

Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Robert Johansson (MP) och Alma Nilsson (S) att
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP), Alma Nilsson (S) och Martin Johansson (SD) föreslås som
protokollsjusterare.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johansson (MP) och
Alma Nilsson (S) väljs att tillsammans med ordförande justera dagens
mötesprotokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

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

Begäran om entledigande av Emilio Cotroneo (V) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige
Begäran om entledigande av Teresa Meneses (V) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige

Utgår:
-

Justerandes sign

Val av ledamot i Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds direktion (S)
Val av ledamot i kommunstyrelsen (S)
Val av ledamot i valberedningen (S)
Val av ledamot tillika förste vice ordförande i arvodesberedningen (S)

Utdragsbestyrkande
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§94

Begäran om entledigande av Göran Andersson (S) från uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige
2017/313
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Göran Andersson (S) från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning
Göran Andersson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 4 maj 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§95

Begäran om entledigande av Emilio Cotroneo (V) från uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige
2017/341
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Emilio Cotroneo (V) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning
Emilio Cotroneo (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 18 maj 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§96

Begäran om entledigande av Teresa Meneses (V) från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige
2017/340
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Teresa Meneses (V) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning
Teresa Meneses (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 18 maj 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§97

Passiva ägarkommuners utträde ur SOLTAK AB
2016/650
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tjörns kommun förvärvar 25 procent av Ale, Orust
och Öckerö kommuners aktier i SOLTAK AB, dvs 75 aktier till ett värde av 7 500
SEK.
Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist
i paragrafen.
Sammanfattning
SOLTAKs delägarkommuner äger samma antal aktier vilket gör att
ägarkommunerna har lika stora röstandelar. Ale, Öckerö och Orust säger upp
aktieägaravtal och erbjuder kvarvarande kommuner att förvärva andelarna.
Kvarvarande kommuner är Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv och Tjörn.
Kommunerna har 100 aktier á nominellt värde om 100 kronor per aktie, värde om
10 000 kronor. Kvarvarande kommuner erbjuds att förvärva ytterligare 75 aktier var
á 100 kronor per aktie, värde 7 500 kronor. Sammanlagt värde blir 17 500 kronor.
Tjörns kommun erbjuds förvärva 25 procent av Ale, Orust och Öckerös kommuners
aktier i SOLTAK AB.
Ale, Orust och Öckerö kommuner har betalt en årsavgift på 400 tkr vardera till och
med 2017.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 87 den 4 maj 2017,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 71 den 20 april 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 april 2017,
Tjänsteskrivelse från SOLTAK AB angående förvärv av Ale, Orust och Öckerö
kommuners aktier i SOLTAK AB,
Uppsägning av aktieägaravtal avseende SOLTAK AB och överlåtelse av
kommunens aktier i bolaget.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) förslag väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) förslag.
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
34 Ja röster, (se omröstningsprotokoll).
5 Nej röster, (se omröstningsprotokoll).
Martin Johansens (L) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:
”Jag reserverar mig mot fullmäktiges beslut.
Det saknas ekonomiska skäl för att Tjörns kommun skall övertaga aktier från de
kommuner som valt att lämna dess ägande av SOLTAK AB
Jag anser att Tjörns kommun skall besluta om träda ur som ägare av SOLTAK AB.
Gert Kjellberg / Tjörnpartiet”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§98

Begäran om aktieägartillskott SOLTAK AB
2017/232
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tillskjuta ett aktieägartillskott till SOLTAK AB om 960 000 SEK, för utökning
av det fria egna kapitalet i bolaget.
2. Aktieägartillskottet skall vara villkorat av att det skall återbetalas i händelse av
kommunens utträde ur SOLTAK AB.
Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist
i paragrafen.
Sammanfattning
SOLTAK AB har ett aktiekapital på 70 000 kronor i en verksamhet som omsätter
mer än 60 000 000 kronor. Det är lämpligt att öka det egna kapitalet. Fördelen med
ett högt eget kapital men endast en liten del i form av aktiekapital är att regelverk i
aktiebolagslagen innebär krav på särskilda åtgärder om ett bolag uppvisar förluster
som jämfört med det egna kapitalet innebär att mindre än halv aktiekapitalet
kvarstår.
SOLTAK AB ber om sammanlagt 6 000 000 kronor i villkorat aktieägartillskott
varav Tjörns kommuns andel blir 960 000 kronor. Bolagets likviditet förstärks med
ett aktieägartillskott.
Tjörns kommun hanterar aktieägartillskottet som en tillgång i balansräkningen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 88 den 4 maj.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 72 den 20 april 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 april 2017,
Tjänsteskrivelse från SOLTAK AB angående aktieägartillskott.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Thord Jansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att
genomföra en genomlysning av SOLTAK AB.
Beslutsgång 1
Ordförande frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska
avgöras idag.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Martin Johansens (L) och Gert Kjellbergs (TP) föreslag mot
varandra. Martin Johansens (L) förslag väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) förslag.
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
33 Ja röster, (se omröstningsprotokoll).
5 Nej röster, (se omröstningsprotokoll).
1 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Martin Johansens (L) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:
”Jag reserverar mig mot fullmäktiges beslut.
Det saknas ekonomiska skäl för att Tjörns kommun skall tillskjuta ytterligare
ekonomiska medel till bolaget SOLTAK AB genom aktieägartillskott.
Det saknas redogörelse om det överhuvudtaget finnes några ekonomiska fördelar för
Tjörns kommun att bedriva verksamhet genom SOLTAK AB.
Fullmäktige kan inte besluta om att SOLTAK AB skall återbetala 960 000 kronor då
en eventuell återbetalning måste i så fall avgöras i bolagsstyrelse.
Det finnes inte heller något avtal mellan Tjörns kommun och SOLTAK AB som
reglerar en återbetalning.
Beslutet kan strida med kommunallagens bestämmelser
Jag anser att Tjörns kommun skall besluta om att träda ur som ägare av SOLTAK
AB.
Gert Kjellberg / Tjörnpartiet”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§99

Utökning av verksamhetsområdet VA Klövedals-Hällene
2016/525
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Klövedals-Hällene i enlighet med kartunderlag.
Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist
i paragrafen.
Sammanfattning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom
fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i
kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Verksamhetsområdet
innebär att kommunen enligt Lagen om allmänna vattentjänster åtar sig ansvaret för
vattenleverans och omhändertagande av spillvatten inom området.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 90 den 4 maj 2017,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 99 den 12 april 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 29 mars 2017,
Översiktskarta.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
37 Ja röster, (se omröstningsprotokoll).
2 Nej röster, (se omröstningsprotokoll).
Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skriftlig reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:
Undertecknad reserverar sig mot fullmäktiges beslut.
Fullmäktige saknar laga grund för att besluta att utöka verksamhetsområdet.
Det har inte framkommit några legala skäl för att kommunen skall ingripa och ta över
nuvarande verksamhet. Det framkommer ej överhuvudtaget i beslutsunderlag att det
föreligger risk skador för miljö eller hälsoskydd.
Fullmäktige kan inte påstå att det föreligger risk för människors hälsa om fara ej går
att påvisa. Fullmäktiges majoritet kan inte därmed besluta om att ingripa i området på
det sätt som framkommer i fullmäktiges beslut.
Det saknas skäl att ingripa mot den enskilda VA anläggningen i området.
Jag menar att det inte är visat att vattenförsörjning, avlopp behöver tas om hand
genom en allmän va-anläggning med hänsyn till risker för hälsoproblem.
Det saknas även föreläggande från Länsstyrelsen som ger Tjörns kommuns ett lagligt
stöd för att ingripa.
Fullmäktiges Beslut strider mot lag, bl.a. med 6 § och 51 § lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen.
Därmed saknar fullmäktige i Tjörn stöd i lagstiftning för att ingripa i området.
Det har enligt undertecknad inte framkommit några särskilda omständigheter som
visar att det skulle finnas faktorer som på ett avgörande sätt skulle kunna medge en
utvidgning av kommunala verksamhetsområdet.
Vid en samlad bedömning anser jag därför att det föreligger skäl att misstänka
fullmäktiges beslut strider mot lag.
Det kränker bl.a. den allmänna kompetensen att med tvång ingripa i enskilda VA
anläggningar på det sätt som framkommer i det överklagade beslutet.
Inte heller kan Tjörns kommun ges stöd i den specialreglerade kompetensen för dess
agerade. Beslutet utgör därmed ett överskridande av den kommunala kompetensens
ramar.
Beslutande om att ändå ingripa kan allmänt sett sägas vara en exklusiv angelägenhet
för Länsstyrelsen att avgöra. Beslutet hänför sig till något som inte är en
angelägenhet för kommunen. Något lagligt skäl för fullmäktige att besluta på sätt
som skett har inte förelegat.
Eftersom fullmäktiges beslut strider mot kommunallagens bestämmelser så
reserverar jag mig mot det felaktiga beslutet.
Gert Kjellberg / Tjörnpartiet”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§100

Fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörns styrelse avseende verksamhetsåret 2016
2017/243
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörns styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Sammanfattning
Rubricerade samordningsförbund begär in respektive deltagande kommuns beslut
om att ge styrelsen för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och
Tjörn ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. Revisorerna tillstyrker att
ansvarsfrihet lämnas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 91 den 4 maj 2017,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 75 den 20 april 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 april 2017,
Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 med bilagor,
Revisionsberättelse med granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2016,
Protokollsutdrag § 203 från Samordningsförbundets styrelsemöte
2017-02-24 samt protokollsutdrag § 231 från Samordningsförbundets styrelsemöte
2017-03-29.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§101

Svar på motion från Benny Andersson (S) angående förbättrade
prognosverktyg för budgetarbetet
2017/75
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för komplettering av politiskt
svar på motion.
Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en motion angående förbättrade prognosverktyg
för budgetarbetet:
”Bakgrund
Tjörns kommun har antagit visionen, ” Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets
alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det
öppna landskapet och kulturen är våra unika värden.”
Vi har även arbetat efter uttrycket, ”Tjörn, Möjligheternas ö”!
När vi förtroendevalda ska planera och budgetera för framtiden då, behövs mer
detaljerade fakta om faktisk befolkningsutveckling och förutsättningarna för
kommunen att nå vision 2035.
För en tid sedan presenterades, ”DELOMRÅDES PROGNOS 2016-2022 TJÖRNS
KOMMUN”. Den har delat upp kommunen i fem delområden enligt följande:






Område 1 kallas Skärhamn/Stockevik och består av Skärhamn och
Stockevik/Bö.
Område 2 kallas Rönnäng/Klädesholmen/Bleket och består av Rönnäng
Klädesholmen, Bleket, Kuballe/Tolleby, Fagerfjäll/Djupvik, Tjörnekalv, Åstol
och Dyrön.
Område 3 kallas Norra Tjörn och består av Klövedal/Långekärr, Härön,
Kållekärr glesbygd, Kållekärr, Sibräcka samt restförda.
Område 4 kallas Almösund/Myggenäs/Almön/L Askerön och består av
Almösund, Myggenäs, Almö, Lilla Askerön, Mjörn och Valla glesbygd.
Område 5 kallas Höviksnäs och består av Höviksnäs.

Dessa ”mycket grovt” hopklumpade sammanställningar ger inte tillräckligt med
fakta som planeringsunderlag för att planera och budgetera t ex för samhällen som
Dyrön, Klädesholmen, Lilla Askerön eller Kyrkesund. Det omöjliggör dessutom
tillbakablickar utifrån tidigare statistik där ortsutvecklingen anges.
Ska Hela Tjörn kunna leva och utvecklas är det viktigt att vi kan studera
utvecklingen i alla våra tätorter, följa utvecklingen när det gäller
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ålderssammansättning, fördelning mellan bofasta och fritidsboende. Det har bäring
för vi utformar exempelvis bostadsbyggnadsprogram,
kommunikationer/infrastruktur, social service, förskola/skola, kultur- och
fritidsverksamheter.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar undertecknad på:



Att nya delområdesprognoser för våra samhällen upphandlas.
De ska presenteras senast hösten 2017”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 92 den 4 maj 2017,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 74 den 20 april 2017,
Kommunfullmäktige, § 43 den 23 februari 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 april 2017,
Motion den 25 januari.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut med hänvisning till tjänsteutlåtande den 13 april 2017.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för
komplettering av politiskt svar.
Beslutsgång
Ordförande frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska
avgöras idag.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet inte ska avgöras idag.
Omröstningsresultat
21 Ja röster, (se omröstningsprotokoll).
18 Nej röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§102

Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) angående rätten till heltid
2017/289
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion enligt följande:
”Rätten till heltid.
Motivering
Kommunerna står inför en stor utmaning när det gäller att rekrytera personal bland
annat för att ersätta alla pensionsavgångar. Att vara en attraktiv arbetsgivare blir
nödvändigt för att få rätt kompetens till kommunens olika verksamheter. Här måste
Tjörns kommun våga lyfta frågan, för att säkerställa personalbristen inom
kommunens olika verksamheter.
Deltidsarbete har ett tydligt könsrelaterat mönster och återspeglar mäns och
kvinnors olika villkor på arbetsmarknaden. Det bör vara en självklarhet att kunna
leva på sin lön. För att säkra det framtida kompetensförsörjningsbehovet måste
kommunen erbjuda heltider för att öka attraktionen för arbete i Tjörns kommun. Vi
anser därför att heltid ska vara en självklarhet.
En stor anledning till att personal arbetar övertid och mertid är sannolikt en önskan
att kunna försörja sig, det kan ingen på ett deltidsarbete.
Enligt vår mening är det helt fel, att en del av personalen arbetar ofrivillig deltid,
medan en annan del arbetar betydlig mer än vad deras heltider kräver. Dessutom är
övertid och mertid mycket dyrare än att ha heltidsanställd personal som utför
arbetet.
Mer än en miljon personer, nästan var fjärde sysselsatt, arbetar deltid. Nästan 70
procent av dem är kvinnor. Deltid och otrygga visstidsanställningar gör att kvinnor
har sämre inkomst än män. Även ersättning från trygghetsförsäkringar, pensioner
och karriärutveckling påverkas. Anställningar på deltid ska kunna ingås om parterna
kommer överens om det. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet – inte ett
tvång.
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Vänsterpartiet yrkar därför
• Att en utredning görs för att hitta ett sätt att omfördela tjänsterna så, att
sysselsättningsgraden för alla tjänster huvudsakligen är heltid inom kommunens
olika verksamheter.”
Beslutsunderlag
Motion den 25 april 2017.
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§103

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD), Thord Jansson
(SD) och Rikard Simensen (SD) om att minska antalet ledamöter i
kommunfullmäktige
2017/314
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat
in en motion enligt följande:
”Motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
Tjörns kommunfullmäktige har idag 41 ledamöter. Vi Sverigedemokrater anser att
det är ett onödigt stort kommunfullmäktige, och att antalet ledamöter kan och bör
minskas.
Kommunallagen har i 5 kap. 1 §, följande att säga om fullmäktiges storlek:
Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Antalet
skall bestämmas till ett udda tal och minst 31 stycken i kommuner med över 8 000
till och med 16 000 röstberättigade invånare.
Antalet röstberättigade på Tjörns kommun är 12 150 personer, baserat på uppgifter
från folkbokföringen 2014. Det är alltså med nuvarande antal röstberättigade
invånare fullt möjligt att
minska antalet ledamöter i fullmäktige till 31.
Vårt främsta syfte med detta förslag, är att vitalisera demokratin och den politiska
debatten på Tjörn. Sverige har representativ demokrati, vilket innebär att folket
utser personer att fatta beslut i kommunfullmäktige. I vårt kommunfullmäktige är
det så att ytterst få av fullmäktiges ledamöter normalt är direkt delaktiga i den
politiska debatten. Om konkurrensen av platserna i kommunfullmäktige skärps,
ökar även kraven på de ledamöter som väljs in efter nästa val om att leva upp till
sina väljares förväntningar vilket bör förbättra kvaliteten på debatterna. Varje parti
har dessutom ett ansvar att lyssna till sina medlemmar och sympatisörer samt
framföra dess åsikter.
Vi föreslår att från nästa mandatperiods ingång 2018, minskas antalet ledamöter i
fullmäktige från 41 till 31. En annan fördel, förutom vitaliserad demokrati, är att det
även går att spara en del pengar genom denna reform. Det skulle innebära en
besparing på 600 000 per mandatperiod, plus ett ytterligare belopp för de
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-05-18

mötesarvoden som sparas in. Dessa inbesparade medel kan användas till andra
utgifter i kommunen.
Med anledning av det ovan anförda yrkar vi Sverigedemokrater:
Att - Tjörns kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i
kommunfullmäktige från och med nästa kommunfullmäktigeval ska vara 31.
Beslutsunderlag
Motion den 1 maj 2017.
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

1

närv tjg

närv ej tjg x
ej närv

–

1 (2)

Passiva kommuners
utträde ur SOLTAK

Aktieägartillskott
SOLTAK AB

Verksamhetsområde
VA Klövedals-Hällene

§ 97

§ 98

§ 99

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

1. Inga-Lill Hast

(m)

-

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

1

1

3. Björn Möller

(m)

1

1

1

1

4. Mike Hansson

(m)

-

5. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

6. Mikael S Andersson

(m)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Inger Forsberg Bergstam (m)

1

1

1

1

Håkan Bergstam

(m)

1

1

1

1

Kerstin Möller

(m)

-

Anders Jonsson

(m)

-

10. Henry Hermansson (c)

-

11. Georg Strömbom

(c)

1

1

1

1

Mats Kristensson

(c)

-

Emelie Holgersson

(c)

1

1

1

1

12. Martin Johansen

(l)

1

1

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(l)

-

14. Ewa-Lena Svensson (l)

1

1

1

1

15. Hans Kristensson

1

1

1

1

16. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

1

17. Gunnemar Olsson

1

1

1

1

7. Annika Andersson

(m)

8. John Ödman

(m)

1

9. Daniel Magnusson

(m)

-

Filip Gollungberg

(m)

(l)

(l)

Benita Nilsson

(l)

-

Filip Malm

(l)

-

Elisabeth Hansson

(l)

-

18. Roland Flyckt

(kd)

1

1

1

1

19. Jörgen Myrberg

(kd)

1

1

1

1

1

1

1

20. Dan Gustavsson

(kd)

1

Barbro Johansson

(kd)

-

Jan-Åke Axelsson

(kd)

-
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

1

närv tjg

närv ej tjg x
ej närv

—

2 (2)

Passiva kommuners
utträde ur SOLTAK

Aktieägartillskott
SOLTAK AB

Verksamhetsområde
VA Klövedals-Hällene

§ 97

§ 98

§ 99

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

21. Benny Andersson

(s)

1

1

1

1

22. Nils Lackfors

(s)

1

1

1

1

23. Jeanette Lagervall

(s)

1

1

1

1

1

1

1

1

24. Robert Bull

(s)

25. Alma Nilsson

(s)

1

1

1

1

26. Hans Strandberg

(s)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27. Claes Jansson
28. Rigmor Friis

(s)
(s)

29. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

30. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

31. Ulf Mellin

(s)

1

1

1

1

32. Tina Baudino

(s)

1

1

1

1

Klaes Lundin Eide

(s)

-

Thomas Collberg

(s)

X

Maria Jacobsson

(s)

-

Leif Göbel

(s)

-

Lisbeth Eriksson

(s)

-

Göran Andersson

(s)

-

33. Emilio Cotroneo

(v)

-

(v)

1

Teresa Meneses Vergara (v)

-

Alma Janeth Sibrian

1

1

1

34. Robert Johansson

(mp)

1

1

1

1

35. Azar Hedemalm

(mp)

1

1

1

1

Ingemar Wiklund

(mp)

-

Christy Whiddon (-) fd. (mp)

Nej

-

36. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

1

37. Martin Johansson

(sd)

1

1

1

1

38. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

1

Thomas Jakobsson

(sd)

X

Christer Olsson

(sd)

X

39. Gert Kjellberg

(tp)

1

1

1

1

40. Daniel Loch

(tp)

-

41. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

1

1

1

Summa:

39

34

5

21

33

5

1

37

2

Avst
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

1

närv tjg

närv ej tjg x

1 (2)

Motion ang förbättrade
prognosverktyg

§ 101
ej närv

–

Ja

1. Inga-Lill Hast

(m)

-

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

3. Björn Möller

(m)

1

1

4. Mike Hansson

(m)

-

5. Anders G Högmark

(m)

1

1

6. Mikael S Andersson

(m)

1

1

1

1
1

7. Annika Andersson

(m)

8. John Ödman

(m)

1

9. Daniel Magnusson

(m)

1

1

Inger Forsberg Bergstam (m)

1

1

Håkan Bergstam

(m)

1

1

Kerstin Möller

(m)

-

Anders Jonsson

(m)

-

10. Henry Hermansson (c)

-

11. Georg Strömbom

(c)

1

Mats Kristensson

(c)

-

Emelie Holgersson

(c)

1

1

12. Martin Johansen

(l)

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(l)

-

14. Ewa-Lena Svensson (l)

1

1

15. Hans Kristensson

1

1

16. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

17. Gunnemar Olsson

1

1

Filip Gollungberg

(m)

(l)

(l)

1

Benita Nilsson

(l)

-

Filip Malm

(l)

-

Elisabeth Hansson

(l)

-

18. Roland Flyckt

(kd)

1

1

19. Jörgen Myrberg

(kd)

1

1
1

20. Dan Gustavsson

(kd)

1

Barbro Johansson

(kd)

-

Jan-Åke Axelsson

(kd)

-

Nej
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Nej

Avst

Ja

Nej

Avst
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

1

närv tjg

närv ej tjg x

2 (2)

Motion ang förbättrade
prognosverktyg

§ 101
ej närv

—

Ja

Nej

21. Benny Andersson

(s)

1

1

22. Nils Lackfors

(s)

1

1

23. Jeanette Lagervall

(s)

1

1

1

1

24. Robert Bull

(s)

25. Alma Nilsson

(s)

1

1

26. Hans Strandberg

(s)

1

1

1

1

1

1

27. Claes Jansson
28. Rigmor Friis

(s)
(s)

29. Rikard Larsson

(s)

1

1

30. Benny Halldin

(s)

1

1

31. Ulf Mellin

(s)

1

1

32. Tina Baudino

(s)

1

1

Klaes Lundin Eide

(s)

-

Thomas Collberg

(s)

X

Maria Jacobsson

(s)

-

Leif Göbel

(s)

-

Lisbeth Eriksson

(s)

-

Göran Andersson

(s)

-

33. Emilio Cotroneo

(v)

-

(v)

1

Teresa Meneses Vergara (v)

-

Alma Janeth Sibrian

1

34. Robert Johansson

(mp)

1

1

35. Azar Hedemalm

(mp)

1

1

Ingemar Wiklund

(mp)

-

Christy Whiddon (-) fd. (mp)

-

36. Thord Jansson

(sd)

1

1

37. Martin Johansson

(sd)

1

1

38. Rikard Simensen

(sd)

1

1

Thomas Jakobsson

(sd)

X

Christer Olsson

(sd)

X

39. Gert Kjellberg

(tp)

1

40. Daniel Loch

(tp)

-

41. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

Summa:

39

1

1

21

18

23

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

