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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Bengt-Arne Andersson (M) och Rosalie 
Sanyang (S) att tillsammans med ordförande justera dagens 
mötesprotokoll.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg: 
 
- Revisionsrapport: Granskning av kompetensförsörjning inom 

äldreomsorgen 
- Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 

coronarelaterad julgåva för kommunens personal 
 
Utgår: 
 
- Svar på interpellation från Maud Hultberg (S) ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om 
familjecentralen Måsen 

 
Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig skriftligt mot 
beslutet att behandla ärende 13 på dagens sammanträde. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen. 

Jäv 
Martina Gullbrandsson (KD) anmäler jäv vid behandlingen av 
Rikard Larssons (S) förslag om ärende 13 och deltar ej i debatt 
eller beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att ärende 13 ska utgå från dagens 
sammanträde: Återremitterat ärende: Beslut om att entlediga 
styrelseledamot tillika ordförande i styrelsen för Tjörns Bostads AB 
samt fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska kvarstå eller utgå från dagens 
sammanträde och finner att det ska kvarstå på dagordningen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska kvarstå på dagordningen. 

Nej-röst för att ärendet ska utgå från dagordningen. 

Omröstningsresultat 
24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

12 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Ärendet ska kvarstå på dagordningen. 

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

”Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot att 
kommunfullmäktige beslutade att ta upp ärende § 13 på sammanträdet.  

Skäl för reservationen: 

1. Ärendet återemitterades från Kommunfullmäktige den 27 januari 
2022. I återremissen gavs följande uppdrag från Kommunfullmäktige:  

• extern expertis anlitas för utredningen 

• utredningen inbegriper analys av: 

- befintliga hyresavtal mellan bolaget och Tjörns kommun 

- överföringen av fastigheter från Tjörns kommun till bolaget 

- hittillsvarande förhållanden och transaktioner mellan bolaget och 
Tjörns kommun och dess skatte-, bolags-, hyresrättsliga och övriga 
konsekvenser 

- bolagets styrdokument 

- den politiska styrningen från moderbolag och kommunstyrelsen 

- övriga förhållanden som är relevanta för en bedömning av 
bolagsstyrelsens hantering 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- kostnadsökning hos barn- och utbildningsnämnden som en följd av 
sanering av lokaler vars framtid är oklar. 

Att därför ta upp detta ärende till behandling utan att något av den 
efterfrågade utredningen gjorts kan inte ses som annat än en 
devalvering av betydelsen av Tjörns kommunfullmäktiges beslut som 
kommunens högsta beslutande organ. Att detta gjorts av 
kommunfullmäktiges ordförande anser vi är extra allvarligt.  

2. Det underlag som fanns under punkten och som behandlats på 
Kommunstyrelsen är ett initiativärende från Gert Kjellberg om att 
avsätta hela styrelsen på grund av misskötsel. Detta ärende kom upp 
som ett anmälningsärende på Kommunstyrelsens möte 2022-01-13. Att 
som Kommunstyrelsen felaktigt gjorde nämligen att fatta ett beslut om 
hur man skall hantera ett initiativärende på samma sammanträdde som 
det anmäls skapar inte förutsättningarna för en korrekt beredning av 
frågan. Att Kommunstyrelsens än en gång på sitt sammanträdde den 10 
februari felaktigt hanterade frågan och inte beaktade 
Kommunfullmäktiges beslut från den 27 januari om en ordentlig 
utredning rättfärdigar inte Kommunfullmäktige att fortsätta med denna 
felaktiga hantering.” 
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§ 31 

Begäran om entledigande från Martina Gullbrandsson 
(KD) från uppdraget som 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 

2022/63 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Martina Gullbrandsson (KD) från 
uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige från och med 
2022-03-01. 
 
Sammanfattning 
Martina Gullbrandsson (KD) har begärt entledigande från uppdraget 
som 1:e vice ordförande från och med 2022-03-01. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2022-02-15 
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§ 32 

Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Gun Alexandersson Malm (L) till 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige från och med 1 mars 2022. 
 
Sammanfattning 
Martina Gullbrandsson (KD) har entledigats från uppdraget som 1:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-02-24, § 31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår Gun Alexandersson Malm (L) som 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige från och med 1 mars 2022. 
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§ 33 

Val av ombud vid bolagsstämma i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB den 13 april 2022 

2021/379 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark 
befullmäktigas att företräda Tjörns kommun som ägare vid 
bolagsstämmor i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.  

2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande 
Gun Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordförande 
Alma Sibrian i andra hand. 

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

 
Sammanfattning 
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. 
Ordinarie bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver 
kan extra bolagsstämma förekomma. Beslutanderätten vid stämman 
utövas av aktieägaren. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB ägs av 
Tjörns kommun. Ärendet avser vem som ska företräda kommunen vid 
bolagets ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i 
förekommande fall. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja 
kommunfullmäktiges presidium till ombud. 
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§ 34 

Val av ombud vid bolagsstämma i SOLTAK AB den 17 
maj 2022 

2021/379 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark 
befullmäktigas att företräda Tjörns kommun som ägare vid 
bolagsstämmor i SOLTAK AB. 

2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande 
Gun Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordförande 
Alma Sibrian i andra hand. 

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

 
Sammanfattning 
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. 
Ordinarie bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver 
kan extra bolagsstämma förekomma. Beslutanderätten vid stämman 
utövas av aktieägaren.  

SOLTAK AB ägs av bland andra Tjörns kommun. Ärendet avser vem 
som ska företräda kommunen vid bolagets ordinarie stämma och vid 
extra bolagsstämma i förekommande fall. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja 
kommunfullmäktiges presidium till ombud. 
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§ 35 

Val av ombud vid bolagsstämma i Renova AB och 
Renova Miljö AB den 10 mars 2022 

2021/379 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark 
befullmäktigas att företräda Tjörns kommun som ägare vid 
bolagsstämmor i Renova AB och Renova Miljö AB. 

2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande 
Gun Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordförande 
Alma Sibrian i andra hand. 

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

 
Sammanfattning 
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. 
Ordinarie bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver 
kan extra bolagsstämma förekomma. Beslutanderätten vid stämman 
utövas av aktieägaren.  

Renova AB och Renova Miljö AB ägs av bland andra Tjörns kommun. 
Ärendet avser vem som ska företräda kommunen vid bolagets 
ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i förekommande fall. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja 
kommunfullmäktiges presidium till ombud. 

10



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 

Val av suppleant till styrelsen för Renova AB och Renova 
Miljö AB 

2021/379 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Rikard Larsson (S) till styrelsesuppleant i 
Renova AB och Renova Miljö AB. 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun ska utse en styrelsesuppleant i Renova AB och Renova 
Miljö AB. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige ska genomföra omval av 
Rikard Larsson (S) som styrelsesuppleant och finner att fullmäktige 
beslutar i enlighet med det. 
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§ 37 

Val av ombud vid årsmöte för Bohuskustens 
vattenvårdsförbund den 25 april 2022 

2021/379 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark 
befullmäktigas att företräda Tjörns kommun vid årsmöte för 
Bohuskustens vattenvårdsförbund. 

2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande 
Gun Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordförande 
Alma Sibrian i andra hand. 

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

 
Sammanfattning 
Tjörns kommun ska utse ombud till årsmötet för Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund. Årsmötet hålls den 25 april 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja 
kommunfullmäktiges presidium till ombud. 
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§ 38 

Val av ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma den 31 mars 2022 

2021/379 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Välja kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark till 

ombud till Kommuninvest föreningsstämma. 

2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande 
Gun Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordförande 
Alma Sibrian i andra hand. 

 
Sammanfattning 
Kommuninvest erbjuder samtliga svenska kommuner och landsting 
effektiv finansförvaltning med fokus på finansiering. Man genomför 
denna uppgift i syfte att skapa förmånliga lösningar för medlemmarna, 
helt utan eget vinstintresse.  

Alla kommuner och landsting är välkomna som medlemmar. 
Grundprincipen är frivillighet både när det gäller medlemskap och att 
nyttja dess tjänster. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja 
kommunfullmäktiges presidium till ombud. 
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§ 39 

Återremitterat ärende: Beslut om att entlediga 
styrelseledamot tillika ordförande i styrelsen för Tjörns 
Bostads AB samt fastställande av antalet ledamöter i 
styrelsen 

2021/387 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Entlediga Magne Hallberg (KD) som ordinarie ledamot i Tjörns 

Bostads ABs styrelse med omedelbar verkan. 

2. Styrelsens storlek lämnas oförändrad, då inga förändringar 
föreslagits. 

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2022-01-13, § 19 att 
föreslå kommunfullmäktige att entlediga Magne Hallberg (KD) som 
ordinarie ledamot tillika ordförande i Tjörns Bostads ABs styrelse, samt 
att en översyn över antalet ledamöter skulle göras. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-27 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen, för vidare beredning och utredning. 
Kommunstyrelsen har nu behandlat frågan på nytt och föreslår att 
kommunfullmäktige entledigar styrelseordförande i Tjörns Bostads AB 
med omedelbar verkan, samt att fullmäktige ser över antalet ledamöter 
i styrelsen.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-02-10, § 34 
Kommunfullmäktige 2022-01-27, § 11 
Kommunstyrelsen 2022-01-13, § 19 
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Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-12-15 
Beslut från Tjörns Bostads ABs styrelse 2022-01-04, § 2 
Skrivelse från Tjörns Bostads ABs styrelse avseende underhåll av 
Bleketskolan daterad 2022-01-04 
Redogörelse från Tjörns Bostads ABs styrelsepresidium avseende 
hyresavtal för Bleketskolan daterad 2021-12-03 
Hyresrättslig utredning av Front Advokater om ansvarsfördelning vid 
brist i lokaler 
Utredning av Front Advokater om marknadsmässig hyressättning 
mellan Tjörns Bostads AB och Tjörns kommun 
 
Jäv 
Martina Gullbrandsson (KD) och Magne Hallberg (KD) anmäler jäv och 
deltar inte i överläggningar eller beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag att entlediga 
Magne Hallberg (KD) som ordinarie ledamot i styrelsen för Tjörns 
Bostads AB med omedelbar verkan. 

Björn Möller (KD) fd (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta att avslå kommunstyrelsens förslag 
och att ärendet ska avslutas.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) och 
Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Nej-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) och Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

12 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Bo Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 
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Skriftlig reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande tillhörande Socialdemokraterna 
och Kristdemokraterna reserverar sig enligt följande: 

”Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att helt avvisa 
initiativärendet, eftersom kritiken är helt ogrundad. 

Detta yrkade vi efter att majoriteten förklarat att de inte tänkte följa KFs 
beslut utan direkt skicka tillbaka ärendet till KF utan vidare beredning. 

Ordföranden, hela styrelsen och VD har varit eniga i alla beslut i 
Bolaget. Ingen instans i kommunen har tidigare riktat kritik mot 
Bolaget eller dess ordförande. 

Men L M C och fd SD tar här chansen att straffa ut Magne Hallberg 
genom att använda Gerts initiativärende till att avsätta Magne Hallberg 
enbart för att han lämnat samarbetet med Majoriteten.  

Detta gör de utan att ta avstånd från Gerts alla anklagelser vilket är 
oerhört anmärkningsvärt!  

Ett kommunalt bolag ska inte användas för partitaktik i en 
valrörelse på detta sätt!”
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§ 40 

Val av ordförande i styrelsen för Tjörns Bostads AB 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Claes Jansson (M) till ordförande i styrelsen 
för Tjörns Bostads AB. 
 
Sammanfattning 
Magne Hallberg (KD) har entledigats från uppdraget som ordförande 
tillika ledamot i styrelsen för Tjörns Bostads AB. Fyllnadsval ska därför 
ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-02-24, § 39 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningen har inför sammanträdet nominerat Claes Jansson (M) 
som ordförande i styrelsen för Tjörns Bostads AB. 
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§ 41 

Val av 1:e vice ordförande i styrelsen för Tjörns Bostads 
AB 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Hans Kristensson (L) till 1:e vice ordförande 
i styrelsen för Tjörns Bostads AB. 
 
Sammanfattning 
Claes Jansson (M) har valts till ny ordförande i styrelsen för Tjörns 
Bostads AB. Fyllnadsval ska därför ske till uppdraget som 1:e vice 
ordförande. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-02-24, § 40 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningen har inför sammanträdet nominerat Hans Kristensson 
(L) som ordförande i styrelsen för Tjörns Bostads AB. 
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§ 42 

Avtal om samverkan med Orust kommun avseende 
tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen 
(2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter samt antagande av taxa för dessa 
verksamheter 

2022/19 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ingå avtal om samverkan med Orust kommun avseende tillsyn 
och tillståndsprövning enligt alkohollagen (2010:1622) och lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter i enlighet med 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Fastställa avgiftstaxa för tillsyn och tillståndsprövning enligt 
alkohollagen (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter, att tillämpas från och med 2022-06-01, i 
enlighet med Orust kommuns avgiftstaxa, se bilaga 2 till 
tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Kommuner har enligt alkohollagen (2010:1622) ansvar för att 
besluta om serveringstillstånd och genomföra tillsyn för att 
kontrollera att restauranger följer lagen. Likaså ansvarar 
kommuner för tillsyn i butiker som säljer folköl. Kommuner 
ansvarar också enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter för beslut om tillstånd för försäljning av tobak och 
liknande produkter samt tillsyn av försäljningsställen.  

Tjörns kommun har sedan år 2010 uppdragit åt Göteborgs stad att 
utföra handläggning av tillståndsprövning och tillsyn inom de 
aktuella områdena.  

Göteborgs stad har nu sagt upp samarbetet och kommunen 
behöver därför hitta ett annat sätt att utföra de lagstadgade 
uppgifterna på. Kommunen behöver också fastställa ny 
avgiftstaxa för verksamheterna.  
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Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta i aktuella 
frågor.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-02-10, § 26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 2 
Socialnämnden 2022-01-26, § 8 
Socialnämnden 2021-09-29, delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-31 
Förslag avtal om samverkan, bilaga 1 
Orust kommuns avgiftstaxa, bilaga 2 
Jämförelse mellan föreslagen taxa samt nu gällande taxa, bilaga 3  
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande, bilaga 4 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M), Anette Johannessen (S), Lars Carlsson (M), 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag.
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§ 43 

Ansökan om kommunal borgen från GF Atletica för 
renovering av hoppgropar 

2021/384 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå GF Atleticas ansökan om 
kommunal borgen. 

Sammanfattning 
GF Atletica ansöker om kommunal borgen för ett lån till att 
renovera två hoppgropar som föreningen använder i sin 
gymnastikverksamhet för barn och ungdomar i Sparbankshallen, 
Svanvik. Föreningen hyr lokaler av ett privat företag.  

Investeringskostnaden beräknar föreningen till 780 000 kronor. 
Kommunal borgen söks för en del av den kostnaden, motsvarande  
340 000 kronor.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att ansökan avslås då 
föreningens borgensansökan inte överensstämmer med Tjörns 
kommuns borgenspolicys intentioner, krav och villkor. 
Kommunkansliet delar kultur- och fritidsnämndens bedömning. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-02-10, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 4 
Kultur och fritidsnämnden 2021-12-13, § 136 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-10 
Ansökan om kommunal borgen, GF Atletica 
Budget hoppgropar 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
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Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna anmäler 
protokollsanteckning enligt följande: 

”Vi har inget annat yrkande i sakfrågan än avslag till borgensansökan, 
men vill ha denna anteckning till protokollet. 

 Denna gymnastikverksamhet engagerar ett mycket stort anta barn och 
unga och deras anhöriga på Tjörn. Det är beklagligt att Kommunen 
efter så många år inte lyckats finna en bättre modell för stödet och 
samarbetet med Atletica, som alla kan acceptera, 

För oss, S och KD är det viktigt att 

 Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut i juni 2020 om Framtidens 
skola på Tjörn måste fullföljas med fullskaliga idrottshallar på 
Mellan- och Högstadienaven. Dessa hallar ska samutnyttjas kvällar, 
helger och lov främst av idrotter och föreningar som inte har egna 
anläggningar. 

 och  

 den så kallade "Sandviksmodellen" för stödet till föreningslivet, 
upphör och ett nytt system, som är mindre godtyckligt, mer 
likvärdigt, transparent och förutsägbart arbetas fram.” 
 

Beslutet skickas till 
GF Atletica 
Kultur-och fritidsnämnden 
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§ 44 

Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
politikerhandbok 

2022/9 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att: 
 
1. Frågan har inkommit. 
2. Frågan är besvarad vid sammanträdet. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
politikerhandbok, enligt följande: 

”2020-08-17 beslöt kommunfullmäktige att bifalla motionen om att ta 
fram en politikerhandbok. 

Utifrån ovanstående vill jag ställa följande fråga till Ordförande i 
Kommunstyrelsen: 

Kommer denna politikerhandbok bli disponibel detta kvartal utav år 
2022?” 

Martin Johansen (L) svarar enligt följande på sammanträde: 

” Nej, handboken kommer inte kunna tas i bruk detta kvartal. Däremot 
har förvaltningen tagit fram ett utkast som gruppledarna tog del av 
tidigare idag. Gruppledarna och varje parti har nu möjligheter att 
komma med synpunkter på innehållet, innan den går upp till 
kommunstyrelsen för att fastställas. Handboken kommer därmed att bli 
disponibel först under andra kvartalet 2022.” 

Beslutsunderlag 
Fråga 2022-01-17 
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§ 45 

Fråga från Rosalie Sanyang (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
behandling av ärendet om framtida skolstruktur 

2022/69 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att: 
 
1. Frågan har inkommit. 
2. Frågan är besvarad vid sammanträdet. 
 
Sammanfattning 
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om behandling av ärendet om framtida 
skolstruktur, enligt följande: 

”Hela kommunen väntar ivrigt sedan Kommunfullmäktige 
(kommunens högsta beslutande organ) efter många års utredande tog 
inriktningsbeslutet i juni 20. 

Beslutet innebar att vi skulle ha två nav för ÅK 4-9 och 5 skolor som nu 
i våra 5 serviceorter, men för åk F-3 och med utbyggnad av förskolan i 
anslutning till alla småskolorna. Den politiska ledningen ville dock ha 
ett par månader ytterligare på sig för att utreda om det ändå inte fanns 
ett bättre alternativ i Skärhamn än Bleketskolan för det Västra Navet för 
ÅK 4-9. 

KF beslutade att detta skulle vara klart till oktober 20.  Sedan dess är 
det tyst i KF. Det är ett och ett halvt år sedan nu. Alla försök från oss i 
oppositionen att få upp frågan på bordet har stoppats av majoriteten i 
KS. 

Jag undrar därför: När planerar ni att frågan om Framtidens skola på 
Tjörn ska komma upp för diskussion och beslut i KF?” 

Martin Johansen (L) svarar enligt följande på sammanträdet: 

Ärendet är under beredning och diskussioner förs. När ärendet är 
moget att behandlas i kommunstyrelsen för vidare transport till 
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kommunfullmäktige kan jag inte svara på. Men så snart möjlighet finns 
så kommer det att behandlas av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Fråga 2022-01-17 
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§ 46 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
historia och konst på elskåp 

2021/192 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om historia 
och konst på elskåp, med följande yrkanden: 

- Att Tjörns kommun utreder förutsättningarna för att dekorera 
kommunens elskåp 

- Att Tjörns kommun utreder kring om lokala kreativa förmågor kan 
involveras i projektet via intresseanmälningar 

- Att berörda nämnder och bolag får i uppdrag att utreda hur ett 
sådant arrangemang skulle kunna genomföras i motionens 
intentioner 

- Att finansiering sker genom berörd nämnd eller bolags driftsbudget 
- Att minst tio elskåp i centrala Skärhamn dekoreras inför sommaren 

2022 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt 
Tjörns Bostads AB. I yttrandena framkommer bland annat att det 
ej förekommer några elskåp i Tjörns kommuns ägo, samt att 
kultur- och fritidsnämnden har befintliga rutiner och principer för 
det aktuella området, varpå motionen föreslås avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-02-10, § 30 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 7 
Tjörns Bostads AB 2021-10-12, § 56 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-04, § 105 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 150 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-04 
Motion 2021-05-27 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2021-08-27 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-09-01 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) och Bo Bertelsen (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) 
och Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 
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§ 47 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
tillitsbaserad hemtjänst 

2021/160 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) anmäler skriftlig reservation men har ej 
inkommit med någon till justeringstillfället. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
tillitsbaserad hemtjänst, med följande yrkanden: 

- att en utredning görs där arbetsmodellen ”Fri tid” bedöms utifrån 
Tjörns kommuns förutsättningar. 

- att den fackliga organisationen som företräder de anställda inom 
hemtjänsten ska delta i utredningen. 

- att utredningen kan föreslå att ett pilotprojekt genomförs inom 
lämpligt geografiskt område inom hemtjänsten. 

Motionen har remitterats till socialnämnden som i beslut 2021-09-
21 föreslagit att motionen ska avslås, med hänvisning till tidigare 
beslut avseende rambeslut i hemtjänsten som ska ge ett ökat 
ansvar och delaktighet för hemtjänstens personal och att 
professionens kunskap används bättre och förväntas stärka yrkets 
attraktivitet. 

Med anledning av socialnämndens yttrande föreslås motionen 
avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-02-10, § 31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 8 
Socialnämnden 2021-09-21, § 175 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-04 
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Motion 2021-05-05 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gun Alexandersson 
Malms (L) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Gun Alexandersson Malms (L) förslag. 

Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. 

Omröstningsresultat 
31 Ja-röster, (se omröstningsresultat). 

5 Nej-röster, (se omröstningsresultat). 

1 avstår, (se omröstningsresultat). 

Gun Alexandersson Malms (L) förslag väljs. 
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§ 48 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
aktivitetspark 

2021/166 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med 
hänvisning till vad som anförs av kultur- och fritidsnämnden samt 
Tjörns Bostads AB. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
aktivitetspark, med följande yrkanden: 

- att utreda möjligheterna och kostnadsförslag för att bygga en 
aktivitetspark. 

- att bygga en aktivitetspark enligt motionens intentioner efter 
utredning 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt 
Tjörns Bostads AB. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att 
motionen avslås med hänvisning till pågående arbete för att öka 
den fysiska aktiviteten hos invånarna. Tjörns Bostads AB 
konstaterar att man ser möjligheterna med en aktivitetspark och 
att man kommer ta med det till bolagets arbete med Agenda 2030. 

Med anledning av vad som anförs av kultur- och fritidsnämnden 
samt Tjörns Bostads AB föreslår kommunkansliet att motionen ska 
anses vara besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-02-10, § 32 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27,  § 9 
Tjörns Bostads AB 2021-10-12, § 55 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-04, § 103 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 126 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-14 
Motion 2021-05-16 
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Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2021-08-27 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-06-29 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag mot 
kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag väljs. 
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§ 49 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
husbilsplatser och långtidsparkeringar 

2021/158 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionens 
yrkanden genom att tilldela följande uppdrag: 

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan 
med Kultur- och fritidsnämnden, utreda frågan om ställplatser 
för husbilar samt möjligheten att utveckla långtidsparkeringar 
i huvudorten Skärhamn. 

 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
husbilsplatser, med följande yrkanden: 

- att en utredning görs att utveckla centrala ställplatser i huvudorten 
Skärhamn utifrån Tjörns kommuns möjligheter – även tillsammans 
med privata aktörer och föreningar. 

- att en utredning görs att utveckla ställplatser på övriga orter utifrån 
Tjörns kommuns möjligheter – även tillsammans med privata 
aktörer och föreningar. 

- att en utredning görs att utveckla långtidsparkeringar i 
huvudorten Skärhamn utifrån Tjörns kommuns möjligheter – 
även tillsammans med privata aktörer och föreningar. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden samt Tjörns Bostads AB. De förstnämnda har i 
respektive yttrandet gjort gällande att frågan bör utredas närmare, 
varpå kommunkansliet föreslår att motionen delvis ska bifallas 
genom att samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut följs. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-02-10, § 33 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 10 
Tjörns Bostads AB 2021-10-12, § 57 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-04, § 104 
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Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 283 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-03 
Motion 2021-05-05 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2021-08-27 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-09-01 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 50 

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och Tjörns 
kommun 

2022/5 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och Tjörns kommun, enligt 
följande: 

”Bakgrund,  

Tjörns kommun har landets i särklass högsta VA-taxa. Det är av yttersta 
vikt att det finns en tydlighet och transparens att VA-kollektivet bara 
bär sina egna kostnader och inte påläggs orimliga avgifter eller räntor 
från Tjörns kommun som helhet. 

Under kommunfullmäktigemötet den 16 december 2021 kunde ingen 
redogöra för hur VA-kollektivets räntebetalningar bokfördes som intäkt 
hos Tjörns kommun. 

Vidare kunde vi konstatera att VA-kollektivet inte fått någon ränta på 
innestående medel för VA-anslutningsavgifter från Tjörns kommun. 

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande: 

1. Hur ser du på de principer som har gällt för räntedebiteringar och 
räntekrediteringar mellan VA-kollektivet och Tjörns kommun? 

2. Hur redovisades VA-kollektivets räntebetalningar om intäkt hos 
Tjörns kommun under år 2020? 
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3. Tycker du som högste politiskt ansvarig att Tjörns kommun sett över 
hur vi beräknar VA verksamhetens självkostnad på ett tillräckligt 
grundligt sätt?” 

Martin Johansen (L) svarar enligt följande: 

”1. Principen för räntedebitering avseende VA-kollektivet är att VA-
kollektivet betalat internränta enligt SKR till Tjörns kommun. Räntan 
har debiterats månadsvis på VA-kollektivets anläggningstillgångar. 
Utifrån beaktande av nya förutsättningar och i samband med beslut om 
ny investeringspolicy har beräkningen av räntan setts över och 
förändrats. 

Beräkningen bygger på att alla komponenter kopplat till VA-
kollektivets ränta ska beaktas. Räntan beräknas på det belopp som finns 
aktiverat i anläggningsregistret samt på pågående investeringsprojekt 
med avdrag för anslutningsavgifter. Beslutet innebär också en övergång 
från SKRs internränta till genomsnittsränta. 

2. Räntebetalningen är en internränta som redovisas i 
driftredovisningen under finansieringsposten. 

3. Som Benny Halldin är väl medveten om så går det inte att svara 
antingen eller på denna fråga, eftersom det är ett ständigt pågående 
arbete som alltid är viktigt att se över och beakta. 

Vad jag däremot kan säga, är att jag har fullt förtroende för att 
Samhällsbyggnadsnämnden och kommunens tjänstepersoner gör sitt 
yttersta för att dessa frågor ska hanteras på korrekt sätt.   

Om Benny Halldin på något vis tvivlar på det, föreslår jag att han 
instruerar sina partikamrater i nämnden att närmare undersöka frågan, 
i stället för att ifrågasätta deras arbete här i fullmäktige.” 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2022-02-17 
Interpellation 2022-01-14 
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§ 51 

Svar på interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP) ställd 
till socialnämndens ordförande Gun Alexandersson 
Malm (L) om återhämtningsbonus 

2022/32 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en interpellation ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
återhämtningsbonus, enligt följande: 

”Miljöpartiet har på nationell nivå bidragit till beslut om 
återhämtningsbonus. Återhämtningsbonus är ett bidrag som gör 
det möjligt för regionerna och kommunerna att finansiera projekt 
som syftar till förbättrad arbetsmiljö eller till att utveckla befintliga 
arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller inom vård och 
omsorg. Detta är en viktig del i att påskynda resan mot ett hållbart 
arbetsliv samt i att öka personalens inflytande.  

Intentionen är att regioner och kommuner skall kunna söka 
medel, via Socialstyrelsen, för insatser som främjar ett hållbart 
arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv är kanske en av våra viktigaste 
jämställdhetsfrågor, eftersom dessa yrken är kvinnodominerade. 

Med bakgrund i detta och bl.a. att vi står mitt i att implementera 
heltids resan uppstår frågan om vi har sökt?  

Om ja, hur mycket har vi fått och vad har bidraget använts till? 
Om nej, bör vi göra det nu.” 

Gun Alexandersson Malm (L) svarar enligt följande: 

”Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela 
statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till 
att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende 
omsorg om äldre personer. Syftet med statsbidraget är att stärka 
förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom 
dessa verksamheter. Statsbidraget kan sökas för att stärka 
förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal. Medel 
kunde sökas för kostnader avseende projekt som innebar att 
verksamheten prövade nya eller vidareutvecklade befintliga 
arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att 
långsiktigt stärka arbetsmiljön. 

De riktade statsbidragen är av tillfällig karaktär och projekt som 
planeras knutet till ett riktat statsbidrag ska därför utformas så att 
verksamheten inte blir beroende av bidragen över tid. Dessa 
statsbidrag kommer med höga krav på rapportering och kräver en 
kostsam administration. För att bidragen ska användas till 
verksamheten på ett sätt som skapar mervärde under lång tid och 
därmed bidra till att bygga en kostnadseffektiv verksamhet krävs 
en god planering för vad dessa medel ska användas till.  

Under år 2021 har Socialnämnden ansökt om fyra olika statsbidrag 
riktade mot kommunens äldreomsorg. Den totala summan för 
dessa fyra bidrag uppgår till 16 988 182 kronor, vilket är stora 
belopp som vi knappt mäktat med att nyttja och till och med 
återbetalade viss del.  

Socialnämnden valde att inte ansöka om återhämtningsbonusen 
för år 2021 och har istället valt att ansöka om medel som har 
kunnat användas för att höja kompetensen hos våra medarbetare 
inom flera delar, investera i teknik, minska ensamheten hos våra 
äldre samt säkerställa en god vård och omsorg om våra äldre. 

Inför år 2022 kommer en ny bedömning kring vilka statsbidrag vi 
ska ansöka om att göras. Anvisningar för 2022 har fortfarande inte 
kommit varför svårt att uttala sig om dels återhämtningsbonusen 
kommer att finnas att söka. Dels om socialnämnden kommer att 
söka det. Socialnämndens förvaltning måste klara av att 
administrera samt effektuera det vi söker för.” 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2022-02-05 
Interpellation 2022-01-21
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§ 52 

Revisionsrapport: Granskning av kompetensförsörjning 
inom äldreomsorgen 

2022/71 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Notera informationen. 

2. Överlämna rapporten till socialnämnden för besvarande. 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av kompetensförsörjning inom 
äldreomsorgen. Rapporten överlämnas till berörd nämnd för 
besvarande. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2022-02-14 
Granskning av kompetensförsörjning inom äldreomsorgen 
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§ 53 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
coronarelaterad julgåva för kommunens personal 

2022/79 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
coronarelaterad julgåva för kommunens personal, med följande 
yrkanden: 

”• att Tjörns kommun medger en skattefri gåva på minst 500 kronor i 
form av presentkort till kommunens anställda. Med anställd avses 
månadsavlönad. 

• att Tjörns kommun även medger denna skattefria gåva till 
timavlönade medarbetare som har arbetat minst 730 timmar under den 
senaste 12-månadersperioden, räknat från det datum 
kommunfullmäktige fattar beslut. 

• Finansiering om cirka 600 000 kronor ska ske ur kommunstyrelsens 
budget för 2022. 

• att kommunstyrelsen bereder detta ärende skyndsamt.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-02-18 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 30 § 39 § 47 

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1 1   1   1   

2.  Lars Carlsson (m) 1 1   1   1   

3.  Susanne Landgren (m) 1 1   1   1   

4.  Anders G Högmark (m) 1 1   1   1   

5.  Bengt-Arne Andersson (m) 1 1   1   1   

6.  Björn Möller      (kd) fd (m) 1  1   1  1   

7. Marianne Möller (kd) fd 
(m) 

1  1   1  1   

8. Kerstin Möller    (kd) fd (m) 1  1   1  1   

     Robert Johansson (m) -          

     Yvonne Andersson (m) -          

     Daniel Magnusson         (m) -          

     Filip Andersson    (-) fd (m) -          

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

10.  Georg Strömbom (c) 1 1   1   1   

       Frank Holvik (c) 1 1   1   1   

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1 1   1   1   

12. Benita Nilsson (l) -          

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1 1   1   1   

14. Gunnemar Olsson (l) 1 1   1   1   

15. Inga-Lill Hast  (m) fd (l) 1 1   1   1   

16. Peter Andersson (l) -          

      Ewa-Lena Svensson (l)  1 1   1   1   

      Lennart Rosén    (m) fd (l) 1 1   1   1   

      Hans Kristensson (l) x          

17. Magne Hallberg (kd) 1 (ej §§ 29-30, 
39) 

      1   

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 (ej §§ 30, 39)       1   

19. Rolf Persson    (m) fd (kd) 1 1   1   1   

      Dan Gustafsson (m) fd (kd) 1 (§§ 29-30, 39) 1   1      

      Jörgen Myrberg (kd)   -          

20. Benny Andersson (s) -          

21. Rosalie Sanyang (s) 1  1   1  1   

22. Rikard Larsson (s) 1  1   1  1   

23. Anette Johannessen    (s)  1  1   1  1   
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    2 (2) 
 

Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 30 § 39 § 47 

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

24. Benny Halldin (s) 1  1   1  1   

25. Maud Hultberg (s) -          

26. Jan Berndtsson (s) 1  1   1  1   

27. Annica Johansson (s) -          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) -          
      

      Birgitta Bengtsson (s) -          

      Bert-Inge Nordberg (s) -          

      Helena Jonsson (s) -          

 Björn Sporrong (s) -          

 Lars-Olof Henriksson   (s) -          

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

30. Thomas Collberg  (v) 1  1   1  1   

 vakant           (v) -          

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne    
(mp) 

1  1   1  1   

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1  1   1  1   

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

      Carl Bloom                 (mp) -          

33. Martin Johansson  
                                   (-) fd (sd) 

1 1   1    1  

34. Rikard Simensen (sd) 1 1   1   1   

35. Thord Jansson (sd) 1 1   1   1   

36. Christer Olsson (sd) 1 1   1   1   

 Zaid Liveland  
                                   (-) fd (sd) x          

 Jenn Johansson (sd) -          

37. Gert Kjellberg (tp) 1 1   1     1 

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1 1   1     1 

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1 1   1     1 

40. Andreas Hansson (tp) 1 1   1     1 

41. Veronicka Eriksson (tp) -          

 Robert Berntsson (tp) -          

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) 1 1   1     1 

Summa: 37 24 12 0 24 12 0 31 1 5 
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