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Plats och tid Torskolans matsal, 2008-05-28, 18.30 – 19.15  
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
   
   
   
  
  
Utses att justera  Jörgen Johansson                                          Lena Gustafsson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-05-30   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 46 -      
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande Jörgen Johansson                   Lena Gustafsson   
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2008-05-28    
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-05-30  Datum för anslags 
nedtagande 

2008-06-23 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF § 46/08           08/KS004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
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KF § 47/08 
KF § 22/08           08/KS0083 
Ny ledamot/ersättare i Kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen beslutar om ordinarie ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige efter 
avgångna ledamot Margareta Karlsson, c redovisas: 
 
Ordinarie ledamot: 
 
Jörgen Johansson 
Laduryd 303 
385 98 Bergkvara 
 
Ersättare: 
Hans-Peter Ludwig 
Kärleksvägen 7 
385 51 Söderåkra 
 
Gäller från och med 2008-05-07 – 2010-10-31. 
----- 
Exp till:j 
Margareta Karlsson 
Jörgen Johansson 
Hans-Peter Ludwig 
Personalavdelningen 
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KF § 48/08           08/KS0088 
KS § 111/08 
AU § 95/08           08/KS0088 
Miljöpris 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljönämnden har under cirka tio (10) år delat ut ett Landskapsvårdspris till den/de som 
utfört en god gärning inom landskapsvården till exempel hävdar en äng med lieslåtter 
eller restaurerat en betesmark. För att förnya och bredda priset så föreslås att byta namn 
på priset till ”Miljöpris” och därmed ge alla sorters insatser inom miljöskydd, hälso-
skydd och naturvård chansen att bli belönade. 
 
Prissumman har varit 5 000 kronor för ”Landskapsvårdspriset”, men föreslås att höjas 
till 10 000 kronor. 
 
Regler för miljönämndens ”Miljöpris” föreligger. 
 
Miljönämnden beslutar 2008-02-13 § 2 att hemställa hos Kommunfullmäktige att anta 
regler för ”Miljöpris” samt att höja prissumman till 10 000 kronor samt att utöka 
miljönämndens ram med 5 000 kronor. 
 
Det tidigare ”Landskapsvårdspriset” upphör att gälla och ersätts med det nu aktuella 
”Miljöpriset”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 att föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta föreslagna regler för ”Miljöpris”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta föreslagna regler för ”Miljöpris”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta föreslagna regler för ”Miljöpris”. 
-----  
Exp till: 
Miljönämnden 
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KF § 49/08 
KS § 105/08 
AU § 94/08           07/KS0214 
Justering av avgift, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
I socialnämndens protokoll 2007-09-20 § 102 har en felaktighet beträffande avgift för 
förskrivning/utprovning av hjälpmedel skrivits, vilket fått till konsekvens att 
Kommunfullmäktige 2007-11-28 § 129 fattat ett beslut som inte var avsett att fattas. 
 
Socialnämnden föreslår att detta justeras och att det avsedda beslutet från 
socialnämnden sida tas i Kommunfullmäktige. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-03-04 § 16 att föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
avgift för förskrivning/utprovning av hjälpmedel debiteras med 80 kronor per tillfälle. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiften för förskrivning/utprovning av hjälpmedel debiteras med 80 kronor per  
     tillfälle. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiften för förskrivning/utprovning av hjälpmedel debiteras med 80 kronor per  
     tillfälle. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att upphäva Kommunfullmäktiges besluta 2007-11-28 § 129 gällande avgift för  
     förskrivning/utprovning av hjälpmedel, 
 
att avgiften för förskrivning/utprovning av hjälpmedel debiteras med 80 kronor per  
     tillfälle. 
-----  
Exp till: 
Socialnämnden 
Ekonomikontoret 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 18   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2008-05-28   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KF § 50/08 
KS § 102/08 
KS § 85/08 
AU § 104/08          08/KS0081  
Granskning av VA-ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisioner har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
uppdrag att genomföra granskning av VA-ekonomin. 
 
Granskningsrapport gällande Granskning av VA-ekonomi föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till tekniska nämnden för beaktande samt till 
kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera revisionsrapporten gällande granskning av VA-ekonomin 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-04-01: 
 
att bjuda in teknisk chef Tommy Sigvardsson till kommunstyrelsen för en redovisning  
     av planerade åtgärder med anledning av rapporten, 
 
att i övrigt notera revisionsrapporten gällande granskning av VA-ekonomin. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-05-06 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om att det pågår arbete med att ta fram 
tydligare instruktioner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06: 
 
att notera redovisningen från teknisk chef Tommy Sigvardsson. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten gällande granskning av VA-ekonomin. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera revisionsrapporten gällande granskning av VA-ekonomin. 
-----   
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KF § 51/08 
KS § 128/08 
AU § 171/08 
KF § 24/08 
KS § 53/08 
AU § 56/08           05/KS0169 
Informationsärende, Överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten 
Ragnabo 13:5 samt upphävande av del av Byggnadsplan för fritidsstugeområde 
inom Ragnabo 1:3 och 13:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Per Johnsson, Inger Johnsson, Lise-Lott Johnsson-Fritz, Eva Johnsson samt Tommy och 
Agneta Klippvik har överklagat ett beslut av Länsstyrelsen i Kalmar län 2006-10-09 
avseende detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 13:5 samt upphävande av del av 
Byggnadsplan för fritidsstugeområde inom Ragnabo 1:3 och 13:1, Torsås kommun till 
Regeringskansliet, Miljödepartementet. 
 
Byggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig i ärendet som skall vara Regerings-
kansliet, Miljödepartementet tillhanda senast 2008-01-25. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-01-21 § 1 att översända upprättat yttrande till 
Regeringskansliet, Miljödepartementet. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera byggnadsnämndens yttrande till Regeringskansliet, Miljödepartementet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-03-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera byggnadsnämndens yttrande till Regeringskansliet, Miljödepartementet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-03-26: 
 
att notera byggnadsnämndens yttrande till Regeringskansliet, Miljödepartementet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Regeringens beslut 2008-03-27 föreligger. 
 
Regeringen ändrar, med anledning av överklagandet av Per Johnson, Inger Johnson, 
Liselotte Jonson-Fritz och Eva Johnson, kommunens beslut 2006-06-14 att anta 
detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 13:5 samt upphävande av del av 
”Byggnadsplan för fritidsstugeområde inom Ragnabo 1:3 och 13:1” i Torsås kommun 
på så sätt att planbestämmelsen e3 får följande lydelse: 
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Fortsättning § 51/08, Överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten 
Ragnabo 13:5 samt upphävande av del av Byggnadsplan för fritidsstugeområde 
inom Ragnabo 1:3 och 13:1 
 
Max 1 huvudbyggnad med högsta byggnadsarea 200 kvm samt totalt högst 50 kvm 
byggnadsarea för uthus. På tomten får högst 3 byggnader uppföras. 
 
Regeringen avslår överklagandena i övrigt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera beslutet från Regeringen, Miljödepartementet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera beslutet från Regeringen, Miljödepartementet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera beslutet från Regeringen, Miljödepartementet. 
-----  
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KF § 52/08 
KS § 131/08 
AU § 141/08          08/KS0022 
Årsredovisning 2007, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för 2007 och revisionsberättelsen för 2007 med de sakkunnigas rapport 
föreligger från Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005-10-01. Försäkringskassan, 
Länsarbetsnämnden, Landstinget och alla kommuner i länet utom Borgholms kommun 
är medlemmar. Borgholms kommun inkom 2007-06-27 med ansökan om inträde i 
Samordningsförbundet i Kalmar län från och med 2008-01-01. Styrelsen fattade beslut 
2007-10-05 om att Borgholms kommun antas som medlem i Samordningsförbundet i 
Kalmar län från och med 2008-01-01. 
 
Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:120) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Det är ett kommunalförbund och en fristående juridisk person. 
Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för 
verksamheten.  
 
Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan 
medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för 
medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat 
stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas för 
insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 
 
Ur lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och landsting § 26 citeras: 
 
Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsförmedling. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen 
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2007 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2007. 
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Fortsättning § 52/08, Årsredovisning 2007, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2007 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2007. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna årsredovisning 2007 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2007. 
-----  
Exp till: 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
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KF § 53/08 
KS § 121/08 
AU § 102/08          08/KS0100 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av de kommunala förvaltningar 
till och med 2008-03-18. 
 
1. Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra 
2. Fullfölj satsningen på den nya vägen till hamnen 
3. Lösning på problemen med tung trafik till/från hamnen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2008-03-18. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2008-03-18. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2008-03-18. 
-----  
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KF § 54/08 
KS § 122/08 
AU § 103/08          08/KS0101 
Redovisning av motioner under handläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av de kommunala förvaltningar till och 
med 2008-03-18. 
 
1. Sporthallen 
2. Upphandling av livsmedel till de kommunala verksamheterna i Torsås kommun 
3. Tennisbana i Söderåkra 
4. Solceller på kommunhuset 
5. Årets kvinna i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-25 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2008-03-18. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2008-03-18. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2008-03-18. 
-----  
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KF § 55/08 
KS § 123/08 
AU § 137/08 
AU § 43/07 
AU § 239/06 
KF § 82/06              06/KS 0160 
Motion angående upphandling av livsmedel till de kommunala verksamheterna i 
Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, c hemställer i en motion att endast livsmedel som framställts enligt 
den svenska djurskyddslagstiftningen och som är garanterat fria från antibiotika och 
hormoner ska upphandlas av Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-09-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
     inköpsansvarig Kent Frost för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-01-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Kalmar kommuns inköpsavdelning handhar upphandlingen av livsmedel för fem 
kommuner i länet – Kalmar, Emmaboda, Borgholm, Mörbylånga och Torsås för 
perioden 2007-05-01 – 2010-04-30. Inför upphandlingen har de deltagande 
kommunerna gjort ett gemensamt förarbete. 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-11-23 § 109 att Torsås kommun har valt 
att ej deltaga i förarbetet på grund av pågående organisationsöversyn inom kost-
verksamheterna. Torsås kommun har således frånhänt sig möjligheten att påverka 
kravspecifikationen i upphandlingen. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-11-30 § 85, enligt socialchef Carina Leijon förslag på 
yttrande över motionen att föreslå kommunfullmäktige att motionen härmed anses 
besvarad. 
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Fortsättning § 55/08, Motion angående upphandling av livsmedel till de 
kommunala verksamheterna i Torsås kommun 
 
Ekonomichef Kent Frost förslag till svar på motionen: 
 
I kommande upphandlingar ska ingå krav på att kött och ägg har producerats med en 
djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte kommer från djur 
som behandlats med antibiotika eller hormoner i tillväxtfrämjande syfte och att de är 
garanterat fria från salmonella. Detta gäller under förutsättning att kraven inte 
snedvrider konkurrensen och inte är diskriminerande. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till ekonomichef Kent Frost förslag till svar på 
motionen. 
 
Arbetsutskottets beslut 2007-01-23: 
 
att uppdra åt inköpsansvarig Kent Frost att efterhöra med inköpskontoret i Kalmar tids- 
     planen för upphandlingen  
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-08 
 
Per Gunnar Fransson, Kalmar Inköpskontor informerar om den upphandling av 
livsmedel som nyligen är slutförd. 
 
Djurskyddsregler 
 
• Lagstiftning 

- Nötkött urspungsmärkt 
- Slaktmetoder enligt TSE-förordning 
- EU: grundläggande djurskyddsregler 
- Fritt från hormoner i tillväxtfrämjande syftel 

 
• EKU-kriterier 

- fri från salmonella 
          - Antibiotika får endast användas i medicinskt syfte. 

 
Svenska Djurskyddsregler 
• Kan ej ställa krav, strider mot Lagen om Offentlig Upphandling 

- Konkurrenshämmande! 
- Svenska regler kan i vissa stycken ligga på en högre nivå jämfört med EU:s regler. 
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Fortsättning § 55/08, Motion angående upphandling av livsmedel till de 
kommunala verksamheterna i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att i kommande upphandlingar ska ingå krav på att kött och ägg har producerats med en  
     djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte kommer från  
     djur som behandlats med antibiotika eller hormoner i tillväxtfrämjande syfte och att  
     de är garanterat fria från salmonella. Detta gäller under förutsättning att kraven inte  
     snedvrider konkurrensen och inte är diskriminerande. 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att i kommande upphandlingar ska ingå krav på att kött och ägg har producerats med en  
     djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte kommer från  
     djur som behandlats med antibiotika eller hormoner i tillväxtfrämjande syfte och att  
     de är garanterat fria från salmonella. Detta gäller under förutsättning att kraven inte  
     snedvrider konkurrensen och inte är diskriminerande. 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-05-28 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att i kommande upphandlingar ska ingå krav på att kött och ägg har producerats med en  
     djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte kommer från  
     djur som behandlats med antibiotika eller hormoner i tillväxtfrämjande syfte och att  
     de är garanterat fria från salmonella. Detta gäller under förutsättning att kraven inte  
     snedvrider konkurrensen och inte är diskriminerande. 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
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KF § 56/08           08/KS0136 
Medborgarförslag – Ordna ställplatser för husbilar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående att ordna ställplatser för husbilar i Bergkvara hamn och 
eventuellt andra platser i kommunen föreligger från Lola Algotsson, Bergkvara. 
 
Avgift kan tas ut beroende på vilka bekvämligheter som kan erbjudas på ställplatsen. 
 
Som det är nu finns förbudsskyltar för övernattning runt Dalskär. Husbilsfolket stannar 
oftast endast en natt och har inte behov av en campings faciliteter. Det är dock bra om 
man kan tömma gråvatten och fylla på med vatten, tömma latrin och så vidare. 
 
Vår kustnära kommun har mycket att erbjuda turister och bör välkomna alla turister 
även det ökande antalet husbilsturister. Som det är nu skrämmer man bord denna 
kategori turister som kanske också skulle spendera en och annan krona hos 
näringsidkare i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 57/08           08/KS0135 
Medborgarförslag – Sänk hastigheten i Bergkvara samhälle 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående att sänka hastigheten till 30 km/timme på Kungsvägen i 
området söder om möbelaffären och norrut förbi affären Tempo föreligger från Lola 
Algotsson, Bergkvara. 
 
Detta är en åtgärd som kommunen bör vidta i avvaktan på en omläggning/förbifart av 
E22. 
 
Trafiken har ständigt ökat och speciellt den tunga trafiken. Sänkning av hastigheten 
minskar risken för olyckor och förbättrar miljön samt minskar bullret för de boende i 
området. Detta förslag hade Vägverket redan i samband med ombyggnaden av 
genomfarten i Bergkvara som skedde för några år sedan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESLISTA 2008-05-28 BILAGA 1 
Kommunfullmäktige   

 §    
  närv ja nej avst ja nej avst ja nej avst 
Håkan Algotsson C           
Irma Folkesson C           
Hans-Olof Berg C           
Anna-Lena Johansson C           
Jörgen Johansson C           
Sten Bondesson C           
Christina Svensson C           
Ronny Ramberg C           
Marcus Johansson C           
Mona Magnusson M           
Anders Palmér M           
Ewy Svensson M           
Magnus Nilsén M           
Christer Andersson Fp           
Marie Jansson Kd           
Christer Söderholm Kd           
Roland Swedestam S           
Ann-Britt Mårtensson S            
Sören Bondesson S           
Sebina Masinovic S           
Peter Ludvigsson S           
Ann Ludvigsson S           
Henrik Nilsson – Bokor S           
Birgitta Arvidsson S           
Magnus Holmebrant S           
Bernt Nykvist S           
Lena Gustafsson V           
Lars Sjöholm Mp           
Bert Appert Tp           
Görel Rydeen Tp           
Leif Lindberg Tp           
Bo Alvemo Tp           
Anne-Marie Sköld Tp           
Kent Gullin Tp           
Kerstin Ahlberg Tp           
Ersättare:            

Bengt Bertilsson     C           

Anita Eriksson C           

Lennart Gustafson  C           

Charlotta Rejneborg   M           

Kjell Johansson  Kd           

Elvy Holgersson  Tp           

    Åke Gullin   Tp           

    Tomas Olsson   S           

 

     


